
1



2



3



4

ماركإ دمحم نيعملا دبع : روتكدلا ذاتس األ ةليضف ةمدقم

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

يبنلا ىلع الم الةوسلا ،وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا

. نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو ، دمحم انديس األنيم، ىفطصملا

األيجلا، ىنبت نهلهاوك ىلعو لا، جرلا قئاقش ءاسنلا دعب:ف امأ

، ةماركلا ةروفوم لجرلا بناج ىلإ ةأرملا ماقأاإلسالم دقو

. ةمركم ةززعم

،امك ءاسنلا لاو جرلا لمشت عفانلا ملعلا بلط ىلع ثحلا ةلدأو

ملعت هللانأ دبع تنب ءافشلا ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن رمأ

اهتملع ،امك ةيقرلا - امهنع هللا يضر - ةصفح نينمؤملا مأ

.(3887) دواد .وبأ ةباتكلا

. ةيعرشلا طباوضلا ب ةباتكلا ءاسنلا ميلعت ىلع ثح اذه يفو

هيلع ءاملعلا مكح "دقف ةباتكلا مكءاسن اوملعت "ال ثيدح امأو

. عضولا ب

يديمحلا نمحرلا دبع : لضافلا خيشلا هبتك ام ىلع تعلطا دقو

"اإلمالء هباتك -يف هاضري و هبحي امل ىلا هللاعت هقفو - يماشلا

، اًقثوم اًلصؤم اًثحب هتيفلأف " ءاسنلل ةباتكلا و ملعتلا بابحتسا يف
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، ةشقانملا األةلد،و ركذ ،عم ةلأسملا الفيف خلا ضرع ثيح

. ةباتكلا ءاسنلا ميلعت بابحتسا ىلإ لصوتو  

ليدعتلا يف ،مث ءادتبا ةباتكلا يف اًروكشم اًدهج لذب هنأ يل ادبو

. تاحرتقملا ضعب لبقت يف هردص ةعس هل تركشو ،

األمعلا. حلا صل قيفوتلا اآلملا،و قيقحت ىلا هللاعت لأسأ

. ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ىلا هللاعت ىلصو

ماركإ دمحم نيعملا دبع :د. بتكو

. يوبنلا دجسملا ةيلك يف سيردتلا ةئيه وضع
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يميلدلا ديمح ريشب : روتكدلا ذاتس األ ةليضف ةمدقم

ىلع لضفت ملعي، اممل ناسن ملعاإل ، ملعبملقلا يذلا هلل دمحلا

ىلعوهو ، تاحلا صلا متت هتمعنب يذلا ، مركتو ملعلا ءاشب نم

، ريخلا سانلا ملعم ىلع الم الةوسلا ،وصلا ريدق ءيش لك

دعبو: ليبسلا ءاوس ىلإ هبر نذإب يداهلا ، ريذنلا ريشبلا

 ام ىلغأو ، هتايح  يف ملسملا هب لغشني ام ىمسأ نأ كش ال

ثاريم وهف ، ملعلا بلط :وه كلمي ام لكو هدهجو هتقو هل لذبي

اهب ىفكو ، ملعلا نم ةدازتس ىلاباال هللاعت انرمأ ،دقو ءايبن األ

اًملع) يندز بر ىلا:(لقو عت هلوق ملعلل ةميظع ةبقنم نم

اهبرقأو ، بقانملا مظعأ نم ملعلا بلط نأ كش [هط:114].وال

ىلا-  هللاعت همحر - يراخبلا حيحص يف تبث املو هللا، ىلإ

تعمس هنع-قلا: هللا يضر - نايفس يبأ نبا ةيواعم نع (71)

اًريخ هللاهب دري :(نم لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

هللا  عفري ىلا:( عت ،قفلا ملعلا لهأ هللا عفر )،دقو نيدلا يف ههقفي

،[11: ةلداجملا ]( تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلا و مكنم اونمآ ن يذلا

ريغلا ديصو حالاًل، ملعملا بلكلا ديص ىلا عتو هناحبس لعج لب

! اًرده ملعم

يف نكي ىلا-:(ولمل هللاعت همحر - ميقلا نبا امقهلا لمجأ امو

ملاالةكئ عبملا قاحتل ،واال نيملا علا بر نم برقلا إال ملعلا
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ايندلا زعو فيكف ، اًلضفو اًفرش هب ىفكل ىلع؛ ملاألاأل ةبحصو

ةداعسلا راد حاتفم ]( هلوصحب طورشم هب، طونم ةرخ واآل

.[104/1

ملعلا اولوأو الهلإاالوهوملاالةكئ هللاهنأ ىلا:(دهش عت لوقي

.[18: نارمع )[لآ ميكحلا زيزعلا الهلإاالوه طسقلا ب اًمئاق

نوبلطي ماوقأ مكيتأيس ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحو

هللا، لوسر ةيصوب اًبحرم مهل: اولوقف مهومتيأر ،اذإف ملعلا

.(247) هجام .نبا مهوملع )يأ: مهونقاو

يديمحلا نمحرلا دبع : مامهلا خيشلا األخ هبتك ام تحفصت دقو

عفانلا عتاملا هفلؤم -يف نيدلل اًرخذ هظفحو هللا هقفو - يماشلا

  هتدجوف ،" ءاسنلل ةباتكلا و ملعتلا بابحتسا "اإلمالءيف يف

، وشحلا ،و بانط نعاإل هيف دعتبي راطإب اًديدج اًعفان اًبيط اًئيش

هللا ءاش نإ فيضيسو لمي، ال اًليمج اًلهس ءاج ،لب عجسلا و

عفني امب ءانغلا و ءارثلا اإلسالةيم ةبتكملا ىلإ اًنيمث اًئيش

هبحي امل هاطخ ددسيو هقفوي نأ ىلا هللاعت لأسأ ، نيملسملا

تاولص هيبن ةنسو ىلا، عتو هناحبس هباتك ةمدخلو ، هاضريو

هيلع. سوالهم يبر
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انيبن ىلع هللا ىلصو ، نيملا علا بر  هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

. نيعباتلا و هبحصو هلآ ىلعو دمحم

يميلدلا دبع ديمح ريشب :د. بتكو

. قارعلا االسالةيم- مولعلا ةيلك األرابن ةعماج يف يسيردتلا
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ةمدقملا

بملقلا مسقأو ملعي، اممل ناسن مّلعاإل ، مّلعبملقلا يذلا هلل دمحلا

هنوكل هنأشل :2]،عإالًء )[ملقلا نورطسي امو قفلا:(وملقلا

األلو، ملعملا ىلع الم الةوسلا ،وصلا ملعتلا و ملعلا قيرط

هللا ىلص ، نيملا علا ديسو ، نييبنلا متاخ دمحم ملااأللثم، وعلا

دعب: ،امأ نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو هيلع

نم: لك نع ثيدحلا ةمدقملا هذه نمضتتف

. هرايتخا ببسو ، عوضوملا ةيمهأ -

. ةقباسلا تاساردلا -

هيف. يجهنمو ، باتكلا ةطخ -

نع ثيدحلا ؛نإف هرايتخا ببسو عوضوملا ةيمهأ نع امأ

، مامتهاو لدج عضوم هذهاألماي، يف والزلا ناك ةأرملا

، ماصخو تارثرثو ، مادتحاو الف تخاو ، مادطصاو براضتو

لواطتو ماكح، باأل لهجو كالم، ةرثك ،عم ماحتلا و تارعنو

، مازق األ ءاهفسلا ةلااإلعالم،و ثحو مانغ، األ ناعطقو ، مائللا

روزلا رشنو براألمان، ىلع بذكلا اإلسالم،و ماهتاو

وال لجخ واإلءاذي،بال ةءاذبلا ،و ءاشحفلا و شحفلا ،و ءارتف واال
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! ءازجلا ءوس مهل كئلوأو ءايح،

نم ناولأو ، قاسو مدق ىلع ةأرملا اياضق لوح برحلا نإو

، قارتخا اآلناذ تركسأو ،دقمألتاآلقاف، قاقشلا و عازنلا

ةعلس ةأرملا نوكت نئل نوعسي لألخالق، نيدسفم نييم ظال نيب

ةاعد نيحلصم نيبو ، قاسفلا و لذار اهلااأل ،ني قاوس يفاأل

الق. تخاو داسفب الق،وال زناو للزب نوضري ،ال قافولا و ةفعلل

تاوعدو ، قارشتس اال تاهبشو ، قاوب األ ةرثك بهللانم ذوعن

. قافنلا

لا اهنع،ودجلا ثيدحلا رثك يتلا ةراثملا ةأرملا اياضق نمو

، نيضرغملا ضعب معز "،دقف ةأرملا ميلعت " ةيضق اهيف:

،يف نيديو ةأرملا ميلعت مّرجُي ،نأاإلسالم نيلهاجلا ءاهفسلا و

مئارجو ، ىواعدلا هذه مامأ نيمزهنملا ضعب ملستسا هنأ نيح

اوعاضأو اهقح، اومضهف . ةأرملا ميلعت عنمب اولا ،قف ىواتفلا

، اهتابجاوو اهقوقحب اوفختساو ، اهتبيه اوعزنو ، اهتناكم

! اهبر اوصعو ، اهتفيظو اولهجو

: نيمسق ىلإ مسقني ةأرملا ميلعت نإو

الخالف اذهو ، عامسلا و يقلتلا قيرط نع ءاسنلا ميلعت األلو:
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. هتيعورشم يف

نم ءيش لصح انهو واإلمالء، ةباتكلا ءاسنلا ميلعت : يناثلا

الف. خلا

،نم ءاسنلا عنمب ،نمقلا ءاملعلا نم دجوي هنأ ركنن ال اننإو

، ضهنت ال ةفيعض الالمهت دتسا واإلمالء،إالنأ ةباتكلا ملعت

لوق -يف زعو هللا-لج لزنأ اميف ةجحلا ،و مضهت ال ةديعب

حلصي ال مهنم عقو ،امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفو

. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تبث ام ةضراعمل

زاوج ىلع ، ناشبك حطتني ،وال نانثا مويلا فلتخي ال هنإو

ضر براأل ةعيرش هيلع تلد ام اذهو ، ءاسنلل ةباتكلا و ملعتلا

اذكو ، نييبرغلا ضعب انعم-،إالنأ يتأيس -امك ءامسلا و

نوبّلقي نولا ،الزي ةبرجتلا و ليصحتلا يليلق نيملسملا ضعب

، نيحلا صلا تافر نوبّقنُيو ، خيراتلا ثادحأو تاحفص

نودجي ىسعو لعل ، نيرخأتملا و نيمدقتملا بتك يف نورظنيو

،اذإف لقعلا و لقنلا نع اًديعب مهءاوهأو مهحلا صم مدخي ام

اًحرف اهب اوراط ؛ مهحلا صم مدخت يتلا تاملكلا ضعب اودجو

عمس اهب عرق ، ميركلا دلولا ب ىرشبلا ك مهل تناكف ، اهورشنو

هووطف كلذ مهءاس ىنسحلا اوعمس اذإو ، ميقعلا رسوملا خيشلا

. هوورتسو
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صحلا نم اوعمس امو ينم ** اًحرف هب اوراط اًئيس اوعمسي نإ

.[84/3 رابخ األ نويع ]! اونفد

، ملعلا لهأ تارثع نيضرحملا عبتت ؛ كاذو اذه نم دشأو

؛ اهيلع هيبنتلا و اهحيحصت دصقب ،ال مهتاوفهو زالمهت ديصتو

مهب سانلا ديهزتو ، مهيف نعطلا ،و مهنم لينلل ةعيرذ ذختتل امنإو

نم سيل ،لب ءيش يف نيملسملا خأالق نم سيل عينصلا اذهف ؛

!! اًدبأ ءيش يف ةيناسن اإل

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ريغ ألدح ةمصعلا دقتعن وألاننال

ريغ هنإف ةيآو، ةودق سانلل ناكو ، ةياغلا لضفلا نم غلب ولو

ردقن اننإف كلذل ؛ لطخلا و أطخلا ،و للزلا و غيزلا نم موصعم

عم لماعتنو ، مهريخ مهل ظفحنو ، مهتناكم لضفلا و ملعلا ألله

مهيلع عنشن الف،وال تئاو ةدوم ،عم فاصنإو ةمكحب مهئاطخأ

؛ مهتافنصمو مهلا وقأ يف ءاطخ األ ضعب درجمل مهب، رّهشنو ،

دحأ. هنم ملسي ال ألناذه

بيصأو ئطخأ ، رشب انأ هللا-:(امنإ همحر - سنأ نب قلامكلا

لكو هب، اوذخف ةنسلا و باتكلا قفاو ام لكف ييأر يف اورظناف

هلضفو ملعلا نايب عماج ]( هوكرتاف ةنسلا و باتكلا قفاوي اممل

.[775/1
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،إال كرتيو ، هلوق نم ذخؤي دحأ :(لك اًضيأ هللا- همحر قولا-

الء عأالمبنلا -)[ريس ملسو هيلع هللا ىلص - ربقلا اذه بحاص

.[93/8

اهيف، لآ ملو بتكلا هذه تفلأ هللا-:(دق همحر - يعفاشلا قولا

نم ناك :{ولو لوقي ىلا هللاعت ،نإ أطخلا اهيف دجوي نأ والدب

:82].امف ءاسنلا ]{ اًريثك الاًف تخا هيف اودجول هللا ريغ دنع

تعجر دقف ةنسلا و باتكلا فلا خي امم هذه يبتك يف متدجو

.[145/2 ةيعرشلا هنع)[اآلباد

ةنس خالف يباتك يف متدجو :(اذإ اًضيأ هللا- همحر قولا-

ىلص هللا لوسر ةنسب اولوقف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

.[217/1 واآلراث ننسلا ةفرعم تلق)[ ام اوعدو ملسو هيلع هللا

ماًكلا،و ،والدلقت يندلقت هللا-:(ال همحر - لبنح نب دمحأ قولا

)[عإالم اوذخأ ثيح نم ذخو ، يعازو ،والاأل يروثلا ال

.[139/2 نيعقوملا

هنيد دلقي نأ لجرلا هقف ةلق :(نم اًضيأ هللا- همحر قولا-

.[139/2 قباسلا عجرملا لا)[ جرلا
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مهفُي ام ملعلا لهأ ضعب ىواتفو لئاسر يف ضعبلا دجو دقو

نيددنم اًحرف هب اوراطف ، ةباتكلا ملعت نم ءاسنلا عنم هنم

ملظي ،نأاإلسالم ةراش اإل حيملتو ، ةرابعلا حيرصب نيركنتسم

حةلا يف ىقبت نأ اهديريو ، ميلعتلا و ملعلا اهيلع مرحيو ، ةأرملا

نوذخأي نيملسملا ضعب دجن لباقملا يفو ، ىمعلا و لهجلا نم

ملعتلا نم ءاسنلا عنم ىلع اهب اولدتسيل ىواتفلا و لئاسرلا هذهب

درجم نيلوقلا واإلةداف،كوال ريخلا نم اهنامرحو ، ةباتكلا و

! ءارب ،واإلسالمهنم ءاعّدا

وه قحلا لوقو هللا-:( همحر - دومحم لآ ديز هللانب دبع لوقي

بتك يف ةعلا طملا و ةءارقلا و ةباتكلا ملعت يف لجرلا ك ةأرملا نأ

لا يعلا ةيبرتو ريبدتلا و ةحصلا نيناوقو واألخالق نيدلا

ريسافتلا و ةحيحصلا دئاقعلا ،نم نونفلا و مولعلا ئدابمو

يف نسح اذه لكو ، هقفلا و ثيدحلا بتكو خيراتلا و ريسلا و

هنسح يف لداجي ،وال اهلهج ضيضح نع هب جرخت اهقح،

لا جرلا االتخالطب مدعو ةنايصلا و ةمشحلا ب مازتل ،عماال لقاع

اإلسالم36/11-37]. نساحم ةعوسوم ]( بناج األ

تنلأو ، يتباؤذ تيخرأو ، يتميزع تللف ؛دقف كاذو اذه وأللج

عبتي نأ قحأ قحلا ةلا،و سرلا هذه يف قحلا نييبتل يديو يفاتكأ

هنأ؛ول نيح ،يف ةباتكلا و ملعلا ءاسنلا ميلعت بابحتسا نايب ،يف

دحأ"، اهنم ملسي ال "يتلا ءاطخ األ مامأ نوحصانلا ملستسا
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، سانلل ًءاضرإ وأ اًفوخ : ةحصانملا و حيحصتلا نع اوتكسو

، قحلا دربو ، ءاطخ األ ترثكل ؛ ساطسقلا و لدعلا اوكرتو

ةداج نع نيملسملا نم ريثك فرحناو ، ةحيصنلا تعاضو

باصأو اًليلظ، هلظ دجول قحلا ىلإ اندحأ ءاف ولو ، قيرطلا

. اًليقمو ىوثم هتحت

: ةقباسلا تاساردلا

: نيقش نع ثدحتي انثحب ؛نأ ًةيادب ملعن نأ انيلع

. عامسلا و يقلتلا قيرط نع ءاسنلا ملعت -

واإلمالء. ةباتكلا ءاسنلا ملعت -

، ةفلتخملا مهتافنصم ،يف ءاسنلا اياضق لوح ضعبلا ملكت دقو

ميلعت ةيضق لوح تبتُك يتلا لئاسرلا ،امأ ةددعتملا مهلئاسرو

دجوي نكل فس!-؛ -لأل ةليلق يهف اًليصفتو اًليصأت اًمومع ةأرملا

لثم: ، زاجنإو زاجيإب هتافنصم يف ةيضقلا هذه ىلع جرع نم

نوثحابلا در )دقف مائللا تاهبش درو اإلسالم نساحم ةعوسوم )

ةبارق ،يف رشع يداحلا دلجملا يف ةأرملا ميلعت ةهبش نع

تنب ونلا ةروتكدلا تقرطت .امك ةحفص نيرشعو سمخ
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يف ليصفتلا نم ءيشب ةأرملا ميلعت ركذ ىلإ ديعلا زيزعلا دبع

ءوض يف ةأرملا قوقح ) اهباتك ،يف ةحفص نيعبرأ ةبارق

.( ةنسلا و باتكلا

بورض ضعب يف ةأرملا رود نع ثدحتت تافلؤم دجوت امك

رودو ، يوبنلا ثيدحلا ب ةأرملا ةيانع نع ثدحتت ،كيتلا ملعلا

هذهو . ةنسلا و باتكلا ةمدخ يف اهرودو ، ةوعدلا يف ةأرملا

. ةنملا و دمحلا هللو ، ةرشتنم

نيملسملا ءاسن ةريسو ةمجرتب ىنتعا نم اًضيأ دجويو

ىلإ ةفاض ،باإل ةيوبرتلا نهلا وحأ ركذب متهاو ، تاملا علا

دمحم يروسلا ثحابلا مهرهشأ نم لعلو . ةيملعلا نهتريس

،( تاملا ع تاهيقف اهنم:( هتافنصم ،يف فسوي ناضمر ريخ

.( تاظفاح تائراق )،و( نهتافلؤمو ءاسنلا نم تافّلؤملا و(

يهف: ةباتكلا ءاسنلا ملعت نع تثدحت يتلا لئاسرلا امأ

هللا ةغبص ثدحملا )،عللالةم ةباتكلا ءاسنلا ميلعت يف ةلا -(سر

(ت1280ه). يعفاشلا يساردملا ثوغ دمحم بان

خيشلا ظيرقت اإلسالةيم،نم رئاشبلا راد نع تردص ةلا سرلا



17

ةطوطخملا ، ينيسحلا هللا دبع قيقحتو ، اضر ديشر دمحم

قيقحتلا و ظيرقتلا عمو ، ةحفص نيرشع ةبارق يف عقت ةيلص األ

. ةحفص نيعستو عبرأ يف عقت

،( ناوسنلل ةباتكلا ميلعت زاوج يف نامجلا دوقع ةلا( -سر

(ت1329ه). يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا يبأ عللالةم

،نم ناتسكاب يف يملعلا عمجملا ةسسؤم نع تردص ةلا سرلا

ةبارق يف ةلا سرلا عقتو ، سابع دمحم هللا يصو روتكدلا قيقحت

. ةحفص نيعبرأ

)،عللالةم ةباتكلا ءاسنلا ميلعت بابحتسا يف ةباص ةلا(اإل -سر

(ت1394ه). يميمتلا نايلعوب لآ يفاسعلا دمح نب دمحم

روتكدلا خيشلا ميدقت ،نم ايليبشإ زونك راد رادصإ نم ةلا سرلا

نبا ميهاربإ خيشلا قيلعتو قيقحتو ، دشرملا دشرم نب يلع

ةئامو نيعبرأ ةبارق يف ةلا سرلا عقتو ، َيحيلا زيزعلا دبع

. ةحفص

ةيزوجلا ميق نبا )،لإلمام بجاولا نم ءاسنلا ميلعت ةلا( -سر

(ت751ه). يلبنحلا يقشمدلا ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش

- ميقلا نبا ىلإاإلمام اهتبسن ةحص يف كوكشم ةلا سرلا هذهو
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هللا-! همحر

ةدوجوم :(يه َيحيلا زيزعلا دبع نب ميهاربإ ققحملا لوقي

مقر: تحت ، دنهلا يف دابآ رديحب ةيفص اآل ةبتكملا يف طوطخمك

ةناوطسأو ،128:2 ناملكورب قحلم بسحب ،(322)1/666

ثوحبلل لصيف كلملا زكرم نم ةرداصلا { ثارتلا ةنازخ }

اإلسالةيم. تاساردلا و

ىلإ بهذ امدنع ،هنأ يدعسلا دمصلا دبع مركملا يندافأ دقو

يأ اهل دجي مل طوطخملا نع اًثحب دابآ رديحب ةيفص اآل ةبتكملا

؛ عبطت مل يتلا اهسراهف ،واليف ةعوبطملا اهسراهف اليف رثأ

، هقيقحت ، يفاسعلل ةباص )[اإل ةمولعملا ةحص يف ككشي امم

ص:27].

علاالةم )،لإلمام ةباتكلا نم ءاسنلا عنم يف ةباص ةلااإل -(سر

هللا دبع نب دومحم نب نامعن تاكربلا يبأ نيدلا ريخ هيقفلا

:1317ه). ىفوتملا هللا-( همحر - يفنحلا يدادغبلا يسول اآل

ألدح ةباجإ ، كرابملا ناضمر رهش يف تناك ةلا سرلا لصأو

له ءاسنلل ةباتكلا ةعنص ميلعت مكح نع لأسي دنهلا نم نيلئاسلا

مأال؟! زوجت

نهميلعت عنم هللا- همحر - يسول اآل نامعن علاالةم راتخاو

اهوبأ اهملعي تنبل ةباتكلا ميلعت هللا-نأ همحر - ىريو ، ةباتكلا

ةأرملا و تنبلا تناكو ةأرما ،وأ اهيلع نومأم وه نمم هوحن وأ
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زيزع اذهو " داسف ةباتكلا اهملعت نم ىشخي ،وال اهيلع اًنومأم

هيف. ةهارك ال ليق اذإ دعبي ،لبال سأب ال هنأ رهاظلا اًدج"!!ف

ص:18]. ةباص، [اإل

نورشعو دحاو ينعي ، ةقرو ةرشع ىدحإ يف ةلا سرلا عقتو

يهو ، ةيكيرم األ سرجنوكلا ةبتكم يف ةدوجوم يهو ، اًهجو

1343ه،ملقب: فلأو ةئامث ثوال نيعبرأو ةنسثالث تبتك ةخسن

، يفصرملا يدايصلا نيز نب دمحم نب نامثع نب ىفطصم

اًدج ةرخأتم يهو ظفح:(95)، مقر تحت نسح يخسن طخب

، دادغبب فاقو األ ةبتكم يف ناتخسن دجوت ثيح . قارعلا يف امع

1311ه، فلأو ةئامث ثوال ةرشع ىدحإ ةنس تبتك امهادحإ

1314ه. فلأو ةئامث ثوال ةرشع عبرأ ةنس تخسن ىرخ واأل

ةبتكم نم طوطخملا ىلع لوصحلل ىلا هللاعت ينقفو دقو

سيئر " َيحيلا ميهاربإ ذاتس: األ انيخأ قيرط نع سرجنوكلا

ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم يف تاطوطخملا مسق

." ضايرلا ب

لا ثمأ ،نم ةأرملا ميلعت مرحي هنأ يسول لآل ضعبلا بسن دقو

سوؤرلا يف سوه هلكو ، يفسويلا نيسح دمحمو يدرولا يلع

نيع،والرثأ،وال هل،وال ةقيقح ،ال سوفنلا يف نايذهو ،
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! اًدبأ ةحصلا نم هل ساسأ

: باتكلا ةطخ

تحتو ، نيثحبمو ، ديهمتو ، ةمدقم ىلع: باتكلا ةطخ تلمتشا

. ةمتاخ اهئارو نمو بلا، طم ثحبم لك

ىلع: لمتشتو : ةمدقملا

عوضوملا ةيمهأ -

هرايتخا ببس -

ةقباسلا تاساردلا -

باتكلا ةطخ -

هيف يجهنم -

: هفرشو ملعلا لضف : ديهمتلا

بلا: طم ىلعثالةث لمتشيو

ملعلا بلط لضف األلو: بلطملا
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مهفرشو ءاملعلا لضف : يناثلا بلطملا

ملعلا بلط مكح ثلا: ثلا بلطملا

ةيعرشلا مولعلا بلط -1

فانح -األ

ةيكلا -ملا

ةيعفاشلا -

ةلبانحلا -

ةيعرشلا ريغ مولعلا بلط -2

: ةأرملل ملعلا بلط األلو: ثحبملا

بلا: طم ةعست ىلع لمتشيو

اهميلعتو ةأرملا ملعت ىلع اإلسالم صرح األلو: بلطملا

ةأرملل ملعلا ةيمهأ : يناثلا بلطملا

ةأرملا ملعت مكح ثلا: ثلا بلطملا

فانح -األ

ةيكلا -ملا

ةيعفاشلا -
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ةلبانحلا -

ميلعتلا يف ةأرملا قح : عبارلا بلطملا

ةوعدلا يف ةأرملا قح : سماخلا بلطملا

ايتفلا يف ةأرملا قح : سداسلا بلطملا

فانح -األ

ةيكلا -ملا

ةيعفاشلا -

ةلبانحلا -

ةأرملا ميلعت بجوتست ةلودلا ةفيظو : عباسلا بلطملا

هتانبو هجوز ميلعت بجوتست األب ةيلوؤسم : نماثلا بلطملا

يفاإلسالم اهميلعتو ةأرملا ملعت خيرات : عساتلا بلطملا

: ةباتكلا ةأرملا ملعت : يناثلا ثحبملا

: نيبلطم ىلع لمتشيو

ةباتكلا لية ضف األلو: بلطملا

ةباتكلا ءاسنلا ملعت مكح : يناثلا بلطملا

األلو لوقلا -1
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يناثلا لوقلا -2

حيجرتلا و تاشقانملا 3-األةلدو

األلو قيرفلا ةلدأ -

يناثلا قيرفلا ةلدأ -

حجارلا -

جئاتنلا ألمه صيخلت اهيفو : ةمتاخلا

: باتكلا يف يجهنم

اآلةيت: طاقنلا ىلع باتكلا ةيجهنم زكترت

ةنسلا و باتكلا يف ةأرملا ميلعتب ةقلعتملا لئاسملا ُتعمج -1

األةم. ءاهقف لا وقأو

وهف ، تعطتسا ام راصتخ واال راصتق ىلعاال ُتزكر -2

ءادر، واإل راثعلا ةيطم ناك ذإ لمملا باهس نعاإل فورصم

ءادك. واإل ةبيخلا ةنظم هنإف لخملا راصتخ نعاال فودصمو
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لئاسملا مهأ ىلع زيكرتلا ب لثمتيو : يئارقتس اال جهنملا -3

. ةيعرشلا األةلد داريإ ،عم ةأرملا ميلعتب ةقلعتملا

ليلدب ةضورعم ةلأسم لك عابتا :نمخالل يليلحتلا جهنملا -4

يأرلل اًلوصو ، ةلأسملا تايئزج يف رظنلا ،و ليلعت وأ

. حيحصلا

مقراآلةي، ركذ ،عم اهروس ىلإ ةينآرقلا اآلتاي ُتوزع -5

. ةروسلا مساو

. ةيوبنلا ةنسلا بتك نم ثيداح األ جيرخت ُتمزتلا -6

، ءافعضلا اميس ،ال ديناس جرلااأل ضعب يف لوقلا ُترّرح -7

. نيعاضولا و

و ةيلص، األ عجارملا ،و رداصملا تاهمأ ىلع ُتدمتعا -8

مه نم اهفنص يتلا ةرصاعملا ثوحبلا ،و ةيليصأتلا تافنصملا

. نيسبتقم ملعللو ، نيبحم طالاًب،لوألبد ةمكحللو اًلهأ، ملعلل
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. ةربتعملا ةعبر األ ةيهقفلا بهاذملا ىلع راصتق 9-اال

اهلك. واألوقلا لوقنلا قيثوت -10

. جئاتنلا مهأ اهيف تنيب ةفيطل ةمتاخب باتكلا اذه تمتخ -11

هلقع نم هانتجا -ام ئراقلا يخأ هيف- كل تعمج باتكلا اذهو

نم غلبأ هرايتخاو ، يملع نم رثكأ هملعو ، يلقع نم ربكأ

نم عسوأ هرامضمو ، يدقن نم نسحأ هدقنو ، يرايتخا

ام يل امنإو ، يليذ نم لوطأ براجتلا يف هليذو ، يرامضم

، ريبحتلا و ريبعتلا ،و ريرقتلا و ريرحتلا دعب مهلا وقأ نم هتطقلت

. ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا ،وهللا ريسفتلا و ريركتلا نيبو

هلوسرو هدبع ىلع الم الةوسلا ،وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا و

األنيم.

يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع مارم /وبأ ُهبَتَكو
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: هفرشو ملعلا لضف : ديهمتلا

بلا: طم ىلعثالةث لمتشيو

ملعلا بلط لضف األلو: بلطملا

مهفرشو ءاملعلا لضف : يناثلا بلطملا

ملعلا بلط مكح ثلا: ثلا بلطملا
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: ملعلا بلط لضف األلو: بلطملا

نم واألةمئ فلسلا لا وقأو ةنسلا و باتكلا يف ملعلا بلط لضف

اًبتك ءاملعلا نم ريثك فنص ،اذل ةرتاوتم ةريثك مهدعب

ءاهقفلا ،و اًباوبأ نوثدحملا دقعو اذهاألرم، يف ةصوصخم

. ميلعتلا و ملعلا لضف :يف لئاسم نورسفملا ،و اًلوصف

رمأ ام هناحبس هللا :نأ ملعلا لضف ىلع لدي ام مظعأ نم نإو

ىلا: هللاعت ،قلا ملعلا إاليف ءيش يف ةدايزلا بلطب هلوسر

ىضقي نأ لبق نم نآرقلا ب لجعت وال قحلا كلملا هللا ىلا (عتف

اًملع)[هط:114]. يندز يبر لقو هيحو كيلإ

يف ملسو هيلع هللا ىلص لزي هللا-:(ملو همحر - ةنييع نبا قلا

ميظعلا نآرقلا ريسفت ]( لجو هللازع هافوت ىتح ملعلا نم ةدايز

.[281/5

هللا-زع هللا-:(يأ:لس همحر - يسول اآل نيدلا باهش قولا

،نإف نآرقلا يف وأ اًقلطم ملعلا ةدايز لا جعتس لدباال - لجو

ةمج اًمولعو اًزومرو اًرارسأ هنم فرح لك لب ةملك لك تحت

.[577/8 يناعملا حور كل)[ عفنلا وه كلذو
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هيبن رمأ نأ ملعلل اًفرش اذهب ىفكو هللا-:( همحر - ميقلا نبا قولا

.[50/1 ةداعسلا راد حاتفم هنم)[ ديزملا هلأسي نأ

امم ينملعت نأ ىلع كعبتأ له ىسوم هل ىلا:(قلا عت قولا

- ىسوم هللا يبن قاهلا تاملكلا هذه ،[66: فهكلا ]( اًدشر تملع

هنم رثكأ اًملع يتُأ يذلا رضخلا نم ملعلا بلطي الم- سلا هيلع

الم-. سلا هيلع -

، ينتملع امب ينعفنا :(هللام لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناكو

لكحلا، ىلع هلل دمحلا اًملع، يندزو ، ينعفني ام ينملعو

نباو ،(3953) يذمرتلا ( رانلا لهأ بهللانمحلا ذوعأو

.(251) هجام

ام ىلإ اًفاضم اًملع" يندزو هللا-:(" همحر - يوانملا قلا

ىلإ كولسلا و ريسلا يف ديزملا بلط ىلإ ةراشإ هذهو ، هينتملع

لمعلل ةليسو ملعلا نأ رهظ لا،هبو صولا عدخم ىلإ هلصوي نأ

ةدايزلا بلطب هلوسر هللا رمأ مثقاولا:ام نمو ، نامز تمال امهو

.[133/2 ريدقلا ضيف ]( ملعلا إاليف ءيش يف
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هيلع هللا ىلص ،قلا ةنجلل لصوت ةدابع ملعلا بلط نأ امك

ىلإ اًقيرط هللاهب لهس اًملع هب سمتلي اًقيرط كلس :(نم ملسو

هللا ىضرل ملعلا بلا طل اهتحنجأ عضتل ملاالةكئ نإو ةنجلا

(223) هجام نباو ،(3642،3641) دواد هنع...)وبأ

. امهريغو

، نيدلا يف هقفلا ةيمهأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نَّيبو

.(71) يراخبلا ( نيدلا يف ههقفي اًريخ هللاهب دري قفلا:(نم

لمتشم ثيدحلا اذهو هللا-:( همحر الين- قسعلا رجح نبا قلا

:نأ اهيناثو ، نيدلا يف هقفتلا لضف : اهدحأ : ماكحأ ىلعثالةث

ىقبي هذهاألةم ضعب :نأ اهثلا هللا،ثو وه ةقيقحلا يف يطعملا

.[164/1 يرابلا اًدبأ)[حتف قحلا ىلع

ليبس يف لذبلا و سفانتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عَّجشو

هطلسف هللاماًلا هاتآ لجر : نيتنثا إاليف دسح ،قفلا:(ال ملعلا

اهب يضقي وهف ةمكحلا هللا هاتآ لجرو ، قحلا يف هتكله ىلع

.(816) ملسمو ،(73) يراخبلا ( اهملعيو

،قفلا:(اذإ ميلعتلا و ملعلا ةرمث مظع ملسو هيلع هللا ىلص نّيبو
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ملع ،وأ ةيراج ةقدص إالنمثالث: هلمع عطقنا مدآ نبا تام

.(1631) ملسم هل) وعدي صحلا دلو هب،وأ عقتني

فرش ىلع األةلد مظعأ نم اذهو هللا-:( همحر - ميقلا نبا قلا

دعب لجرلا ىلإ لصي هباوث نإو ، هترمث مظعو هلضفو ملعلا

نم امهل ،عم هملع عطقني مل يح هنأكف هب، عفتني ماد ام هتوم

سانلا نع عطقنا اذإ هيلع هرجأ نايرجف ، ءانثلا و ركذلا ةايح

.[175/1 ةداعسلا راد حاتفم ]( ةيناث ةايح مهلا معأ باوث

ذاعم ليلجلا يباحصلا ،امقهلا هلئاضفو ملعلا تاذش نم كاهو

يفاص ، ةجابيدلا نسح هنع-نمكالم هللا يضر - لبج نبا

، ةدابع هبلطو ، ةيشخ هلل هملعت ؛نإف ملعلا اوملعت ): ةجاجزلا

هنسحي ال نم هميلعتو داهج، هنع ثحبلا ،و حيبست هتسرادمو

،هبو دحوي ،هبو دبعيو هللا فرعي ،هب ةبرق ألهله هلذبو ، ةقدص

يف سين األ وهو ، ماحر األ لصوتو ، مارحلا اللنم حلا فرعي

رانمو ، ءابرغلا دنع بيرقلا ،و ةولخلا يف بحاصلا ،و ةدحولا

ةداسو ةداق ريخلا يف مهلعجيف اًماوقأ هللاهب عفري ، ةنجلا ليبس

مهلا، عفأ قمرتو ، مهراثآ صتقت ريخلا يف ةلدأ مهب، ىدتقي

مهل رفغتسيو ، مهحسمت اهتحنجأبو مهتلخ يف ملاالةكئ بغرتو

ربلا عابسو هماوهو رحبلا ناتيح ىتح ، سبايو بطر لك

، ىمعلا نم بولقلا ةايح ملعلا ،و اهموجنو ءامسلا و هماعنأو

هب غلبي فعضلا نم نادب لأل ةوقو ، ملظلا نم راصب األ رونو
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مايصلا ب لدعي هيف ركفتلا ، ىلعلا تاجردلا و رارب األ لزانم دبعلا

ءادعسلا همهلي هعبات لمعلا و لمعلل مامإ وهو ، مايقلا ب هتسرادمو

ربلا دبع النب هلضفو ملعلا نايب عماج ]( ءايقش األ همرحيو

ص:35-34]. ، يرج لآل ءاملعلا 238/1]،و[خأالق

لضفأ ملعلا لاب نأاالغتش ىلع ءاملعلا قفتا ؛ كاذو اذه أللج

! ندبلا تادابع لفاونب لا نماالغتش

نأ ىلع نوقفتم مهنأ : لصاحلا هللا-:(و همحر - يوونلا لوقي

الة، ،وصلا موصلا لفاونب لا نماالغتش لضفأ ملعلا لاب االغتش

ىوس دالهلئ نمو . ندبلا تادابع لفاون نم كلذ وحنو حيبستلا و

لفاونلا و نيملسملا و هبحاص معي ملعلا عفن قبس:نأ ام

تادابعلا نم هريغف ححصم ملعلا هب؛وألن ةصتخم ةروكذملا

دعب هرثأو هتدئاف ىقبت ملعلا ،وألن سكعني وال هيلإ رقتفم

هلل ةفص ملعلا ،وألن اهبحاص تومب عطقنت لفاونلا و هبحاص

هيف كالانم يذلا ملعلا ينعأ ةيافك ضرف ملعلا ىلا،وألن عت

هللا-يف همحر - نيمرحلا مامإ ،دقوقلا ةلفانلا نم لضفأ ناكف

ثيح نم نيعلا ضرف نم لضفأ ةيافكلا ضرف : يثايغلا هباتك

ضرفو نعاألةم، جرحلا طقسيو األةم دسم دسي هلعاف نإ

.[21/1-22 عومجملا ]( قيفوتلا هللا بو هيلع، رصاق نيعلا



32

يف داهجلا وه عوطتلا لضفأ نأ ملعلا لهأ نم ريثك قلا نئلو

هللا. ليبس يف داهجلا عاونأ نم هميلعتو ملعلا ملعت هللا،نإف ليبس

هضعب لخدي هميلعتو ملعلا ملعتو هللا-:( همحر - ةيميت نبا قلا

ضورف نم هنأ ةهج نم داهجلا عاونأ نم هنأو ، داهجلا يف

.[342/5 ىواتفلا عومجم ]( تايافكلا

يف قباسلا ةيميت كالمنبا ىلع اًقلعم هللا- همحر - يتوهبلا قلا

ججحلا ةماقإ هب نأ ةهج :(نم داهجلا يف هضعب لخدي ملعلا نأ

فاشك ]( يأرلا ب داهجلا ك وهف األةلد، ةماقإو ، دناعملا ىلع

.[414/1 عانقلا

األمعلا لضفأ نم ملعلا هللا-:(ف همحر - نيميثع نبا قولا

؛ عوطتلا تادابع ، تادابعلا لجأو لضفأ نم وهو ، ةحلا صلا

امنإ - لجو هللا-زع نيد هللا،نإف ليبس يف داهجلا نم عون ألهن

: نيرمأب ماق

. ناهربلا و ملعلا : امهدحأ -

. نانسلا لاو :تقلا يناثلا -و

إال رهظيو هللا نيد موقي نأ نكمي ،وال نيرم األ نيذه نم فالدب

يبنلا ناك اذهلو ، يناثلا ىلع مدقم امهنم ،واأللو اًعيمج امهب
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ىلإ ةوعدلا مهغلبت ىتح موق ىلع ريغي ال ملسو هيلع هللا ىلص

ملعلا باتك لا)[ تقلا قبس دق ملعلا نوكيف - لجو هللا-زع

ص:11]. ،

ماعطلا ىلإ مهنم ملعلا ىلإ جوحأ اًميدق سانلا ناك نئلو تلق:

ءاوهلا سفن ىلإ مهنم ملعلا ىلإ جوحأ مويلا مهنإف ، بارشلا و

، نيدلا ماكحأب لهجلا راشتنا عم اميس ؛ال هنوسفنتي يذلا

هقف ريغب ملكتلا ،و نيملا عتملا عومج طسو ملعلا ةبلط عايضو

داوج ءاطتماو وبلاالاي، لئاسملا صيوعو ، اياضقلا تامهم يف

رجهو ، ةضبيورلا قطنو ءايح، وال لجخ بال ريظنتلا و ىوتفلا

،وال نيحلا صلا يلو ،وهللا ءاهفسلا نع ملعلا ذخأو ، ءاملعلا

. ميظعلا والةوقإالبهللا لوح
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: مهفرشو ءاملعلا لضف : يناثلا بلطملا

؛ ءاملعلا لضف نايب مزلتسي انعم- رم -امك ملعلا لضف نايب نإ

ثيداحأو تايآ تدرو دق ملا،إالهنأ بعلا ةمئاق ةفص ملعلا ألن

. مهفرشو ءاملعلا لضف نايب يف ةصوصخم راثآو

،قفلا: هتداهشب ءاملعلا و مالهتكئ ةداهش نرق ىلا هللاعت نإف

ال طسقلا ب اًمئاق ملعلا ولوأو الهلإإالوهوملاالةكئ هللاهنأ (دهش

.[18: نارمع )[لآ ميكحلا زيزعلا هلإإالوه

ملعلا يلوأو مالهتكئ ةداهش نرق هللا-:(مث همحر - ريثك نبا قلا

{ ملعلا ولوأو الهلإإالوهوملاالةكئ هللاهنأ قفلا:{دهش هتداهشب

نآرقلا ريسفت ]( ماقملا اذه يف ءاملعلل ةميظع ةيصوصخ هذهو

.[20/2 ميظعلا

ةرخ، واآل ايندلا يف مهريغ نع مهزيمو ءاملعلا ةلزنم هللا عفرو

تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلا و مكنم اونمآ نيذلا هللا عفري قفلا:(

.[11: ةلداجملا ]( ريبخ نولمعت وهللاامب
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يوتسي له لا،قفلا:(لق هجلا و ءاملعلا نيب ةيوستلا هللا ىفنو

( بابل األ ولوأ ركذتي امنإ نوملعي ال نيذلا و نوملعي نيذلا

.[9: رمزلا ]

ال هنأ لقع هل نم لك دنع مولعمو هللا-:( همحر - يناكوشلا قلا

ريدقلا )[حتف لهاجلا ملاو علا ،والنيب لهجلا و ملعلا نيب ءاوتسا

.[520/4

، هليزنتو هيحو ىلع مهنمتئاو ، ملعلا لهأ ىلا هللاعت حدم امك

نوكتل ؛ لئاسملا تامهلدمو ، لزاونلا باعص يف مهلا ؤسب رمأف

يف ةنينأمطو ، تامهلدملا يف اًنيقيو ، تاملظلا يف اًرون مهاواتف

إالجراًلا كلبق نم انلسرأ ىلا:(امو عت الت،امكقلا كشملا

( نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف مهيلإ يحون

.[43: ءايبن [األ

ةثرو هقلخ،مهف نيبو هللا نيب لسرلا ماقم يف ءاملعلا نأ امك

هب،اذل اولسرأ ام غيلبت يف مهماقم نوموقي نيذلا مهو ، ءايبن األ

، مهدعب ةجرد لضفأو ، ءايبن ىلإاأل سانلا برقأ ءاملعلا ناك

نإو ، ءايبن األ ةثرو ءاملعلا :(نإو ملسو هيلع هللا ىلص امكقلا

نمف ، ملعلا اوثرو امنإو ، اًمهرد وال اًرانيد اوثروي مل ءايبن األ

دواد وبأو ،[196/5 هدنسم يف[ دمحأ رفاو) ظحب ذخأ هب ذخأ
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.(2682) يذمرتلا (3642)،و

؛ألمهن هناحبس هلل ةيشخ سانلا رثكأ مه ءاملعلا نأ ىلا عت نيبو

( ءاملعلا هدابع هللانم ىشخي :(امنإ هناحبس هب،قفلا سانلا ملعأ

.[28: رطاف ]

ةفرعم ةردقب ةيشخلا هللا-:(ف همحر - ينيبرشلا بيطخلا لوقي

نأ ىلع ليلد اذهو ، هوجريو هفاخيف هللا ملعي ملا ،وعلا يشخملا

هللا دنع مكمركأ ىلا:{نإ عت هلوقل دباعلا نم ةجرد ىلعأ ملا علا

، ىوقتلا ردقب ةماركلا نأ ىلا عت :13]،نيب تارجحلا ]{ مكاقتأ

دادزا اًملع هنم دادزا نمف ، لمعلا ردقب ال ملعلا ردقب ىوقتلا و

لقأ،قلا هتيشخ تناك لقأ هب هملع ناك نمو ، اًفوخو ةيشخ هنم

مكدشأو بهللا مكملع أل الم:{ينإ الةوسلا صلا هيلع هللا لوسر

هللا ىلص (2356)،قولا ملسمو (6101) يراخبلا { ةيشخ هل

{ اًريثك متيكبلو اًليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت {ول ملسو هيلع

.(1337) ملسمو ،(6486) يراخبلا

اًلهج ءرملا ب ىفكو ، ىشخي نأ اًملع ءرملا ب ىفك : قورسم قولا

هل: قفلا ملا علا اهيأ ينتفأ : يبعشلل لجر ،قولا هلمعب بجعي نأ

ثلا ثلا بابلا يف يدرورهسلا ىلا،قلا هللاعت يشخ نم ملا علا

اذإقلا امك ىلا هللاعت ىشخي ال نمع ملعلا يفتنيف : هفراعم نم
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، رادلا يدادغبلا ريغ لوخد يفتنيف يدادغب رادلا لخدي امنإ

ىلا هللاعت يضر - قيدصلا ركب يبأ يف هذهاآلةي تلزن : ليقو

جارسلا هيف..)[ ترثأ ىتح ةيشخلا هيلع ترهظ هنع-دقو

.[325/4 رينملا

نم ةجرد ىلعأ ملا علا نأ نوملسملا قفتا ؛ كاذو اذه أللج

، كلذب نودبعتملا فصوي وال ءايبن األ ةثرو ءاملعلا ؛ألن دباعلا

اهريغو هتدابع يف هل دلقم هب دتقم ملا علل عبات دباعلا وألن

بهللا سانلا ملعأ ملا ،وألنعلا سكعني وال هتعاط هيلع بجاو

ردقب ىوقتلا و مهاقتأ هللا دنع سانلا مركأ ،وألن هوجريو هفاخيف

. لمعلا ردقب ال ملعلا

ينيبرشلل رينملا جارسلا 22-21/1]،و[ عومجملا ]: رظنا

.[325/4

نم سانلا هنع-حلا هللا يضر - طبلا يبأ نب يلع فصيو

، ينابر ثالةث:عملا سانلا ): لوقيف ملعلا ةبلطو ءاملعلا نود

نوليمي ، قعان لك عابتأ عاعر جمهو ، ةاجن ليبس ىلع ملعتمو

نكر ىلإ اوؤجلي ملو ملعلا رونب اوؤيضتسي مل حير لك عم

و هيقفلا يف[ بيطخلا 79/1]،و ةيلحلا يف[ ميعن )وبأ قيثو

هلضفو ملعلا نايب عماج ] ربلا دبع نباو ،[49/1-50 هقفتملا

يف يبهذلا 875/2]،و ماصتع يف[اال يبطاشلا 984/2]،و
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. مهريغو [14/1 ظافحلا ةركذت ]

وهو سانلل صاخ ميسقت هللا-:(اذه همحر - ميقلا نبا لوقي

لمعلا و ملعلا نم مكهلا لصح دق نوكي نأ امإ دبعلا ،نإف عقاولا

هسفن نوكت نأ :امإ يناثلا ،و ينابرلا ملا وأال.فاأللو:علا

: يناثلا وأال.و هكاردإ يف ةيعاس لا مكلا كلذ بلط يف ةكرحتم

. عاعرلا جمهلا وهو ثلا: ،وثلا ةاجنلا ليبس ىلع ملعتملا وه

ثلا:وه بلا،وثلا طلا :وه يناثلا ،و لصاولا فاأللو:وه

جمهلا ،و عاعر جمه لب ملعتم فالعملاوال ضرعملا مورحملا

ةجمه عمج جمهلا نم هلصأو ، مهتلهجو مهؤاقمح سانلا نم

باودلا و منغلا هوجو ىلع طقسي ضوعبلا ك ريغص بابذ وهو

نيذلا ىقمحلا سانلا نم عاعرلا هبو سانلا جمه هبشف ، اهنيعأو

مهاعدو مهب حاص يأ:نم قعان لك عابتأ هلوقو مهب. دتعي ال

مهل ملع ال مهنإف ضالل، ىلإ وأ ىده ىلإ مهاعد ءاوس هوعبت

126 ةداعسلا راد حاتفم ]( لطاب وهمأ قحأ هيلإ نوعدي يذلا ب

.[125/1-
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: ملعلا بلط مكح ثلا: ثلا بلطملا

: نيمسق ىلإ ملعلا بلط مكح مسقني

ةيعرشلا مولعلا بلط -

ةيعرشلا ريغ مولعلا بلط -

ةلمجلا ب ءاهقفلا ةملك تقفتا ؛دقف يعرشلا ملعلا بلط مكح -امأ

ملسم لك ىلع نيع ضرف وه ام هنم يعرشلا ملعلا بلط نأ

ال ،امو هتدابعو هتديقع ناسن هباإل ححصي ام وهو ، ةملسمو

باوبأ رئاس ةفرعم وهو ، ةيافك ضرف وه ام هنمو ، هلهج هعسي

،اذإف اهقيقحتو اهنيودتو اهئارقإو اهظفحب مايقلا ،و نيدلا و ملعلا

األةم. يقاب نع طقساإلمث ضعبلا هب ماق

جاتحي ام ردقب وهو نيع: ضرف نوكي ملعلا ملعت : فانح قلااأل

هريغ. عفنل هيلع داز ام وهو : ةيافك ضرفو . هنيدل

ام هملعت اإلسالم ضئارف ":نم هلوصف يف" علااليم قلا

ىلا عت هلل هلمع الص خإو هنيد ةماقإ يف دبعلا هيلإ جاتحي

ملع هملعت دعب ةفلكمو فلكم لك ىلع ضرفو . هدابع ةرشاعمو

، موصلا الةو وصلا لسغلا و ءوضولا ملع ملعت ةيادهلا و نيدلا

عويبلا و هيلع بجو نمل جحلا ،و باصن هل نمل ةاكزلا ملعو
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رئاس يف تاهوركملا و تاهبشلا نع اوزرتحيل راجتلا ىلع

ضرفي ءيشب لغتشا نم لكو ، فرحلا لهأ اذكو الت. ماعملا

هيف. مارحلا نع عنتميل همكحو هملع هيلع

ملعو :" مراحملا نييبت يف" ءاج ام اًضيأ هملعت نيع ضرفو

يف تامهملا مهأ نم اذه يرمعلو ، ةرفكملا وأ ةمرحملا األظافل

مهو رفكي امب نوملكتي ماوعلا نم اًريثك عمست ؛ألكن نامزلا اذه

. نولفاغ اهنع

ال ملع لك ":وه مراحملا نييبت يف" ءاجف ، ةيافكلا ضرف امأو

، وحنلا ،و باسحلا ،و بطلا ك ايندلا رومأ ماوق يف هنع ىنغتسي

اياصولا ةمسقو ، ثيدحلا ديناسأو ، تاءارقلا ،وكلاالم،و ةغللا و

لوص ،واأل نايبلا ،و عيدبلا ،و يناعملا ،و ةباتكلا ،و ثيراوملا ،و

و صنلا ،و صاخلا و ماعلا ،و خوسنملا و خسانلا ةفرعمو ،

ملعاآلراث، اذكو ، ثيدحلا و ريسفتلا ملعل ةلآ هذه لكو ، رهاظلا

ةباحصلا يماسأو ، مهيماسأو لا جرلا ب ملعلا رابخ،و واأل

زييمتل مهلا وحأب ملعلا ،و ةياورلا يف ةلا بدعلا ملعلا ،و مهتافصو

، تاعانصلا لوصأو ، مهرامعأب ملعلا ،و يوقلا نم فيعضلا

. ةماجحلا و ةسايسلا و ةكايحلا وفلاالةحك

صاصجلل نآرقلا ماكحأ 42/1]،و[ نيدباع نبا ةيشاح ]: رظنا

ص:328]. ، ميجن النب رئاظنلا و 373/4]،و[األهابش
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ةيافكلا ضورف نم نيدلا يف هقفتلا و ملعلا بلط : ةيكلا ملا قولا

هئوضو ةفص نم هلهج ناسن اإل عسي ،إالامال داهجلا ك

، ةاكزلا هيلع بجت نمم ناك نإ هتاكزو هموصو الهت صو

هيلع ملعلا بلطف داهتج واال ةمام لإل عضوم هيف ناك نم كلذكو

. بجاو

فال. سانلا لك ىلع ؟قفلا:امأ ملعلا بلط بجاوأ مكلا لئسو

سانلا صالح اهب يتلا ةمهملا فرحلا ملعت ةيافكلا ضورف نمو

،وفلاالةح،ال ةكايحلا ،و ةراجنلا ،و ةطايخلا ،ك مهشاعم ةماقإو ،

. زرطو شقنو ، بوث رصقك

ىلع يقوسدلا ةيشاح 539-538/4]،و[ ليلك واإل جاتلا ]: رظنا

رصتخم ىلع يناقرزلا حرش 174/2]،و[ ريبكلا حرشلا

.[189/3-192 ليلخ

، هبلقب اهلخدأ ةهبش عفد فلكملا ىلع نيعتي : ةيعفاشلا قولا

بلقلا ضارمأ ءاود ملعيو لوقعملا ةلدأ فرعي نأب كلذو

نم فرعي نأو ، ربكلا و ءايرلا و دسحلا ك اهبابسأو اهدودحو

نيدلا ضئارف إلةماق هيلإ جاتحي ام اهقئاقد ال مولعلا رهاوظ

دعب هملعت بجي امنإو ، امهطورشو مايصلا الةو صلا ناكرأك

عم تقولا لوخد دعب هملعت نم نكمتي مل نإ هلبق اذكو ، بوجولا

جحلا ك يخارتلا ىلع اهملعتو هطورشو جحلا ناكرأكو ، لعفلا
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ماكحأو األرم، هيفكي عاس كانه ناك ولو ماًلا، كلم نإ ةاكزلا كو

ديري نم ىلع نيعتيف رجتيو عيبي نأ دارأ نإ ضارقلا و عيبلا

، هقيقدب وال بربلا ربلا زبخ عيب زوجي ال هنأ ملعي نأ زبخلا عيب

مهرد عيب زوجي ال هنأ ملعي نأ فرصلا ديري نم ىلعو

عم ميقتسملا داقتع فاال دئاقعلا لوصأ امأو كلذ. وحنو نيمهردب

نيع. ضرفف ةنسلا و باتكلا هب درو ام ىلع ميمصتلا

ةماقإ يف هنم سانلل امالدب ليصحت وهف : ةيافكلا ضرف امأو

امهمولعو ثيداح ،واأل نآرقلا ظفحك ةيعرشلا مولعلا نم مهنيد

ةفرعمو ، فيرصتلا و ةغللا ،و وحنلا ،و هقفلا لوص،و ،واأل

اًيعرش اًملع سيل ام امأو الف، ،وخلا عامج ،واإل ثيدحلا ةاور

ةيافك ضرفف باسحلا و بطلا ك ايندلا رمأ ماوق يف هيلإ جاتحيو

يه يتلا عئانصلا ملعت يف اوفلتخاو يلا، زغلا هيلع صن ، اًضيأ

اوفلتخاو ، امهوحنو وفلاالةح ةطايخلا ك ايندلا حلا صم مايق ببس

تسيل يلا: زغلا و نيمرحلا مامإ ،قفلا اهلعف لصأ يف اًضيأ

يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ .قولااإلمام ةيافك ضرف

:يه نيمرحلا مامإ بحاص يسارهلا ايكلا ب فورعملا يربطلا

. رهظأ اذهو . ةيافك ضرف

.[9/6 جاتحملا ينغم 27-24/1]،و[ عومجملا ]: رظنا

باتكلا ميلعتو ىوتفلا ، ةيافكلا ضورف نمو : ةلبانحلا قولا

ريسفتلا و هلوصأو هقفلا ك ةيعرشلا مولعلا رئاسو ، ةنسلا و
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، وحنو ، ةغلو ، هوحنو باسح نم اهب قلعتي ،امو ضئارفلا و

. تاءارقو ، فيرصتو

هنيد، هب موقي ام ملعلا نم بلطي نأ بجيو : دمحأ قلااإلمام

هيلع بجي يذلا ضرفلا هنيد،قلا: هب موقي ملعلا لكف هل: ليق

ال يذلا ؟قلا ءيش يأ لثم هبلط،ليق نم الدبهل هسفن يف

كلذ. وحنو ، همايصو هلهج:صالهت، هعسي

نيعتي مل نإو ، هبوجو نيعتي ام دمحأ دارمو حلفم: نبا قلا

. باحص األ هركذو ، ةيافك ضرفف

، ةلبقلا و تاهجلا ىلع هب لدتسي يذلا موجنلا ملع ملعت بحتسيو

نمو كلذ، أللج بكاوكلا ءامسأ ةفرعمو ، تاولصلا تاقوأو

، يفاوقلا هلثمو ، ضورعلا و ةسدنهلا و ةئيهلا ملع : حابملا ملعلا

ضرف هنأب ليق :ول يتوهبلا .قلا نايبلا و يناعملا ملع هنمو

ىلع ةناع يفاإل وحنلا وهك ،ذإ هيجو هجو هل ناكل ةيافك

. ةنسلا و باتكلا

2/342،و3/554]،و حلفم النب ةيعرشلا :[اآلباد رظنا

.[34/3 عانقلا فاشك 500-499/2]،و[ ىهنلا يلوأ بلا [طم
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: ةيافك ضرف وه ام اهنمف ؛ ةيعرشلا ريغ مولعلا ملعت امأو -

، بطلا ك ايندلا رومأ ماوق يف هنع ىنغتسي ال ملع لك وهو

. اهوحنو ،وفلاالةح ةطايخلا ،و باسحلا و

ىلع هب لدتسي يذلا موجنلا ملع ملعتك ، بحتسم وه ام اهنمو

بكاوكلا ءامسأ ةفرعمو ، تاولصلا تاقوأو ، ةلبقلا و تاهجلا

كلذ. أللج

،وال هركي هيف،وال فخس ال رعش ملعتك ، حابم وه ام اهنمو

. ريخلا نع طبثي ،وال رشلا ىلع طشني

هتديقع داسف فخي اممل قطنملا ملعتك ، هوركم وه ام اهنمو

لزغلا ىلع ةلمتشملا راعش األ ملعت هركيو مرح، فاخ نإف

ةلا. وطبلا

ةناهكلا ،و رحسلا ،و ةذبعشلا ،و ميجنتلا ملعك ، مارح وه ام اهنمو

مولعو ، ىصحلا ،بو ريعشلا و لمرلا ب برضلا ،و ةفسلفلا ،و

هيلع، وكلاالم ءاضع الجاأل تخا ملعو ، تاسيبلتو ، نييعئابطلا

اذك، طهعلا نأو لمجلا همأب مساو صخشلا مسا باسحو

نم كلذ ريغ وأ ىنغ وأ رقفب كلذ ىلع مكحلا اذكو همجنو

. ةيلفسلا ىلعاألوحلا ةيكلفلا دلااللئ

جاتلا ،و[ اهدعب امو [43/1 نيدباع نبا ةيشاح ]: رظنا

174/2]،و ريبكلا حرشلا 539-538/4]،و[ ليلك واإل

يلوأ بلا 34/3]،و[طم عانقلا فاشك 27/1]،و[ عومجملا ]

.[499/2-500 ىهنلا
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: ةأرملل ملعلا بلط األلو: ثحبملا

بلا: طم ةعست ىلع لمتشيو

اهميلعتو ةأرملا ملعت ىلع اإلسالم صرح األلو: بلطملا

ةأرملل ملعلا ةيمهأ : يناثلا بلطملا

ةأرملا ملعت مكح ثلا: ثلا بلطملا

ميلعتلا يف ةأرملا قح : عبارلا بلطملا

ةوعدلا يف ةأرملا قح : سماخلا بلطملا

ايتفلا يف ةأرملا قح : سداسلا بلطملا

ةأرملا ميلعت بجوتست ةلودلا ةفيظو : عباسلا بلطملا

هجوز ميلعت بجوتست األب ةيلوؤسم : نماثلا بلطملا

هتانبو

يفاإلسالم اهميلعتو ةأرملا ملعت خيرات : عساتلا بلطملا
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: اهميلعتو ةأرملا ملعت ىلع اإلسالم صرح األلو: بلطملا

[1: قلعلا قلخ)[ يذلا كبر مساب (أرقا نآرقلا يف ةيآ لوأ تلزن

موقت نأ ىلإ ةيرشبلا ىلع ترم ةظحل مظعأ هذه تناكف ،

اًلوحتو ، ةيرشبلل اًلوحتو ، خيراتلا طخل اًلوحت تناك ، ةعاسلا

ىلا:(أرقا) عت هلوق اإلسالمنم قلطنا اهتقو اهلك، ضر لأل

نم هلا كشأ لكب لهجلا ىلع اهيف ةداوه ال اًسورض اًبرح اًنلعم

؛ تايكرشو ، تاهبشو ، تافارخو الالت، ضو ، تافارحنا

! لهجلا نم رذحيو ملعلا ب رمأي يذلا نيدلا اذه نوكيل

؛ ءاوس دح ىلع ةأرملا و لجرلا قح يف لهجلا مذت ةعيرشلا نإو

يذلا وهف ، ةيزرو فارحناو ، ةيلبو ءاد لك ساسأ لهجلا ألن

داسف لهجلا روهظو . تافارخلا و تامرحملا و عدبلا ىلإ عفدي

هللا ىلص ،امكقلا ناسن ملاواإل علا ةياهنل بارتقاو ، نامزلل

، لهجلا اهيف لزني ألاًماي ةعاسلا يدي نيب :(نإ ملسو هيلع

يراخبلا ( لتقلا : جرهلا ،و جرهلا اهيف رثكيو ، ملعلا اهيف عفريو

.(2672) ملسمو ،(7063)

عفري :نأ ةعاسلا طارشأ نم :(نإ ملسو هيلع هللا ىلص قولا

يراخبلا ( انزلا رهظيو ، رمخلا برشيو ، لهجلا تبثيو ، ملعلا

.(2671) ملسمو ،(80)
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، سانلا ىلع لهجلا رطخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نيبيو

نكلو ؛ دابعلا نم هعزتني اًعازتنا ملعلا ضبقي هللاال :(نإ لوقيف

سانلا ذختا عاًملا قبي مل اذإ ىتح ، ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي

يراخبلا ( اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأف اولئسف هجاًلا اًسوؤر

.(2673) ملسمو ،(100)

مأ نعف ، لهجلا نم ذيعتسي ملسو هيلع هللا ىلص انيبن ناكو

هيلع هللا ىلص يبنلا جرخ اهنع-قتلا:ام هللا يضر - ةملس

قفلا:(هللامينإ ءامسلا ىلإ هفرط عفر طقإال يتيب نم ملسو

، ملظأ وأ ملظأ ،وأ لزأ وأ لزأ ،وأ لضأ وأ لضأ نأ كب ذوعأ

ةجام نباو ،(5094) دواد يلع)وبأ لهجي وأ لهجأ وأ

.(3884)

قح يف يهو ، ةرتاوتم ةريثك لهجلا مذت يتلا صوصنلا نإو

لئاق: لوقي نأ روصتي ،وال ىثنأ وأ ناك ركذ فلكم ملسم لك

قمح اذهف ، ءاسنلل دومحم لا، جرلا قح يف مومذم لهجلا

! لهجو

عيمج دنع بوبحم ملعلا هللا-:( همحر - يفاسعلا مساقلا وبأ قلا

ةيشخلا لعج هناحبس بالخالف،وهللا مومذم لهجلا ،و سانلا

هللانم ىشخي ىلا:{امنإ عتو هناحبس ،قفلا ملعلا ىلع ةفوقوم

هناحبس ،قفلا ملعلا نم ةباتكلا ّدعو ،[28: رطاف ]{ ءاملعلا هدابع
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ملع ** ملعبملقلا يذلا ** األمرك كبرو ىلا:{أرقا عتو

وأ ناك اًلجر ماع، ناسن :3-5]،واإل قلعلا ملعي}[ اممل ناسن اإل

نم هللاهب لزنأ لا،ام جرلا ب ملعلا ،و ةباتكلا صيصختف ؛ ةأرما

ص:64-63]. ةباص، )[اإل ناهرب نم هيلع ،والماقأ ناطلس

وال دسفيو ، بئاصملا بلجيو كلا، هملا دروي لهجلا ناك اّملو

جراًلا نيملسملا ةعيرشلا ترمأ ، رمعي وال برخيو ، حلصي

لضف يف انعم ترم يتلا صوصنلا لكو ، ملعلا بلطب ًءاسنو

ميركلا نآرقلا ؛ألن ءاسنلا لاو جرلل ةهجوم يه ملعلا بلط

. ثنؤملا ال ركذملا ةغيصب اًعم نيسنجلا بطاخي

لهأ عمجأ هللا-:(دقو همحر - يطيقنشلا األنيم دمحم لوقي

عومجلا يف ىلعاإلثان روكذلا بيلغت ىلع يبرعلا ناسللا

.[238/6 نايبلا ءاوضأ ]( هلحم يف مولعم وه ،امك اهوحنو

يف اوفلتخا دق سانلا نأ ملعاو هللا-:( همحر - ةيميت نبا لوقيو

، نينمؤملا لثم: ، هرمضمو هرهظم ، ركذملا عمج غيص

،وأال ظفللا قلطم يف ءاسنلا لخدي وهو:له ، رارب واأل

: نيلوق ىلع ؟ ليلدب إال نولخدي

نأ ىلع ءانب ؛ نولخدي مهنأ : مهقفاو نمو انباحصأ دنع امهرهشأ

،دقو ركذملا اوبلغ ثنؤملا و ركذملا عمتجا اذإ برعلا ةغل نم

ءاسنلا لخديو نيمسقلا معي هنأ هباطخ يف عراشلا نم اندهع
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برعلا اهلمعتست عومجلا هذه نأ هلصاحو . بيلغتلا قيرطب

واإلثان. روكذلا يف ةراتو ، نيدرجملا روكذلا يف ةرات

طمنلا ىلع يرجي قلطملا هباطخ :نأ عراشلا نم اندهع دقو

: هلوق لثم ديقملا نم زارتحا ، قلطملا : انلوقو ، يناثلا

ظفللا قلطم نأ يعدي ؤهالءنم نمو { تانمؤملا و نينمؤملا {و

. نيمسقلا لمشي ةغللا يف

. ليلدب إال نلخدي ال نهنأ : يناثلا لوقلا و

،" دعولا "،و" ماكح "األ تايآ نأ نيقيرفلا مثالخالفنيب

تناك نإو ، نيقيرفلا لمشت : نآرقلا يف يتلا " ديعولا و"

عرشلا هيف؛ألن اولخد : لوقي ؤهالءنم نمف . ركذملا ةغيصب

اذهو ، هلمشي ال قلطملا ظفللا ناك نإو ، امهيف ظفللا لمعتسا

نم انملع ؛ألان اولخد : لوقي نم مهنمو األلو. لوقلا ىلإ عجري

اميف نحن لخدن ؛امك اولخدف ماكح، يفاأل نيقيرفلا ءاوتسا نيدلا

هب بطوخ اميف األةم رئاس لخدت امكو ، لوسرلا هب بطوخ

( بطاخملا ريغ لمشت ال ظفللا ةغيص تناك نإو اهنم، دحاولا

.[437/6-438 ىواتفلا عومجم ]

لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط ): ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىتح

امهئاوتس ؛ال ةملسملا و ملسملا لمشي ،(224) هجام )نبا ملسم

، ةملسملا ىلع بجو ملسملا ىلع بجو ماكح،امف يفاأل

. امهنم دحاوب ليلدلا هصخ ،إالام هسكعب سكعلا و
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ميلعت ىلع ثحت ةصوصخم ةيعرش صوصن تدرو دقو

هنع-قلا:قلا هللا يضر - يرعش األ ىسوم يبأ نعف ، ءاسنلا

نم لجر : نارجأ مهل :(ثالةث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

ىدأ اذإ كولمملا دبعلا ،و دمحمب نمآو ، هيبنب نمآ باتكلا لهأ

نسحأف اهبدأف ةمأ هل تناك لجرو هيلا، وم قحو هللا، قح

؛هلف اهجوزتف اهقتعأ ،مث اهميلعت نسحأف اهملعو ، اهبيدأت

.(241،154) ملسمو ،(97) يراخبلا ( نارجأ

هتمأ لجرلا ميلعت :(باب هلوقب يراخبلا هل مجرت ثيدحلا اذهو

عئارش هلهأو هتانب ميلعت يف ملا علا ىلع ديكأتلا هيفو ،( هلهأو

ب فيكف اإلءام، ميلعت ىلع ثحتسي ثيدحلا ؛ألناذه نيدلا

ينيمامدلل عماجلا حيباصم ]. رينملا نبا ؟قهلا براق األ رئارحلا

.[229/1

ملعلا هلهأو هتمأ لجرلا ميلعت ىلع دالةل ثيدحلا اذه يفو

هللا-: همحر - يراصن األ ايركز لوقي اًعم، يويندلا و ينيدلا

األوحلاواألخالق. نسح وهو األبد، اهملع }يأ: اهبدأف })

ريغ نم اهعفني ام اهملعو اهبدأ ...خلإ}يأ: اهبيدأت نسحأف }

، بيدأتلا ىلع ميلعتلا فطع امنإو ، قفرلا ،لبب برضو فنع

ميلعتلا ،و تاءورملا ب بيدأتلا قلعتل هيف؛ لخاد هنأ عم

: يناثلا ،بو يويندلا وأ يفرعلا باأللو دارأو ، تايعرشلا ب

.[324/1 يرابلا ةحنم ]( يورخ وأاأل يعرشلا
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هللا ىلص هللا لوسر -نأ امهنع هللا يضر - سابع نبا نعو

نهظعوف عمسي مل هنأ نظف بالل، هعمو جرخ ) ملسو هيلع

،بوالل متاخلا و طرقلا يقلت ةأرملا تلعجف ، ةقدصلا ب نهرمأو

.(98) يراخبلا ( هبوث فرط يف ذخأي

ءاسنلا اإلمام ةظع :(باب هلوقب يراخبلا هل مجرت ثيدحلا اذهو

، ءاسنلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ظعو هيفو ( نهميلعتو

وهو ، ةقدصلا ءادأ ةيفيك ،يأ: ةقدصلا ب نهرمأ ثيح نهملعو

. اهئادأ يف يعرشلا مكحلل ميلعت

ظعولا ىلع لد ثيدحلا تلق هللا-:(نإف همحر - ينامركلا قلا

تلق: ؟ ةمجرتلا مامت ىلع لدي ىتح ميلعتلا يلع دالهتل هجو امف

( ملعأ ،وهللا ميلعتلا مزلتسي ةقدصلا نأاألرمب ةهج نم

.[93/2 يراردلا بكاوكلا ]

نيبابلا نيب ةبسانملا هجو هللا-:( همحر - ينيعلا نيدلا ردب قولا

وهو ، هلهأ لجرلا ميلعت قباسلا بابلا يف روكذملا نإ ثيح نم

ماع، وهو ءاسنلا اإلمام ميلعت بابلا اذه يف روكذملا .و صاخ

مظع، وهاإلماماأل نماإلمام دارملا .و ةيثيحلا هذه نم اقسانتف

.[122/2 يراقلا ةدمع هنع)[ بوني نم وأ
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داقتفا ىلعاإلمام بجي هللا-:(هيف:هنأ همحر لا- طب نبا قولا

كلذ ىف ءاسنلا لاو جرلا ، مهظعوو مهميلعتو ، هتيعر رومأ

لا175/1]. طب النب يراخبلا حيحص حرش ]( ءاوس

: هلوق نم ميلعتلا ديفتساو ): ريضخلا ميركلا دبع انخيش قولا

ةظع باب لص ؛ألناأل ميلعتلا ديفتسا { ةقدصلا ب نهرمأو }

نيأ نكل }؛ نهظعوف }: هلوق نم ةظعلا تقباط ،مث ءاسنلا اإلمام

هنأك { ةقدصلا ب نهرمأو }: هلوق نم ميلعتلا ؟ ميلعتلل ةقباطملا

وه ةقدصلا ،األرمب نهياطخل اًريفكت ةقدصلا يف نأ نهملعأ

، بابحتس وأاال بوجولا امإ األرم ىضتقم كش؛ألن بال ميلعت

حرش ]( يعرشلا مكحلا ميلعت ، ميلعتلا بورض نم برض اذهو

.[2/13 حيحصلا عماجلا ثيداح أل حيرصلا ديرجتلا

يف لجرلا ىلع ديكأتلا اهيف انعم ترم يتلا ثيداح هذهاأل يفف

نم وأ نيملسملا مامإ ىلع ديكأتلا ،و هئامإو هلهأو هتانب ميلعت

اإلسالم صرح اذهو ، ءاسنلا نم هتيعر ميلعت يف هنع بوني

ءاوسب ءاوس لا جرلا ك ءاسنلا ميلعت ىلع حضاولا
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: ةأرملل ملعلا ةيمهأ : يناثلا بلطملا

، يزوجلا نبا اإلمام رصع يف مهئاسن ميلعت سانلا كرت امل

لا؛ جرلا نم ملعلا ىلإ جوحأ ءاسنلا هللا-نأ همحر - ىأر

؛ ملعلا ىلع سانلا ضّرحأ زألا ،قفلا:(امو ملعلا نع نهدعبل

ىلإ جوحأ ءاسنلا تيأر هب،إالينأ ىدتهي يذلا رونلا ألهن

ةبلغو ، ملعلا نع نهدعبل لا؛ جرلا نم ةدفرلا هذه نم هيبنتلا

، اهعدخم يف أشنت بلا غلا يف ةيبصلا ،نإف عبطلا ب نهيلع ىوهلا

اًضيأ ملعت ،وال ضيحلا نم ةراهطلا فرعت ،وال نآرقلا نقلت ال

(... جوزلا قوقحب جيوزتلا لبق ثّدحُت الة،وال صلا ناكرأ

ص:28]. ، ءاسنلا ماكحأ ]

هللا-يف همحر - عرش ، هرصع ءاسن نيب رشتنملا لهجلا وأللج

جوحأ ءاسنلا تيأر :(املف لوقيف " ءاسنلا ماكحأ " هباتك فينصت

يذلا باتكلا اذه فينصت يف تعرش لا؛ جرلا نم ملعلا ىلإ

ىلإ ينقبس نم رأ األرج،ملو اًبستحم ، نهلا وحأب قلعتي

ص:29]. ، ءاسنلا ماكحأ هلثم)[ فينصت

ةأرملا ميلعت ةيمهأ هللا-يف همحر - سيداب نب ديمحلا دبع لوقيو

لسنلا ظفحل تقلخ ةأرملا ): اًحيحص اًضوهن عمتجملا ب ضوهنلل

هلاثالنوث صفو هلمحو } هراوطأ فعضأ يف ناسن اإل ةيبرتو ،
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ةرطضملا و هتيعارو تيبلا ةبر يهف [15: فاقح }[األ اًرهش

هيلإ جاتحت ام لك اهملعن نأ انيلعف هب. مايقلل ةقلخلا هذه ىضتقمب

اهب نوكت يتلا ةيوسنلا ىلعاألخالق اهيبرنو ، اهتفيظوب مايقلل

اًلجر انل دلت .فيتلا ةأرما فصنو لجر فصن ال ةأرما ةأرملا

. اهسفنب ريطت يتلا نم ريخ ريطي

نيدلا قيرط نم اهفرعنو ، ةملسم هب نوكت ام اهملعن نأ انيلعف

نيملسملا ىلا:{نإ عت هلوق لثم يف اههقفنو اهيلع امو اماهل

تاتناقلا و نيتناقلا و تانمؤملا و نينمؤملا و تاملسملا و

نيعشاخلا و تارباصلا و نيرباصلا و تاقداصلا و نيقداصلا و

تامئاصلا و نيمئاصلا و تاقدصتملا و نيقدصتملا و تاعشاخلا و

اًريثك هللا نيركاذلا و تاظفاحلا و مهجورف نيظفاحلا و

.[35: بازح }[األ اًميظع اًرجأو ةرفغم هللامهل دعأ تاركاذلا و

اًميلعت تانبلا ميلعت ، ميلعتلا اذه:وه ىلإ لصوملا قيرطلا

ءانبأ دلت يتلا ةيلهاجلا ،ف نهتيموقو نهنيدو نهتقلخ بساني

ةملا علا نم ريخ - ةمحرلا نهيلع - انتاهمأ لثم اهنوفرعي لألةم

امب ألهله دحاو لك ميلعت ، اهنوفرعي ال ءانبأ رئازجلل دلت يتلا

ملع. نم هدنع

يف قباسلا قيرطلا ،و ةأرملا ميلعت يف قيرطلا اذه كلسن مويو

ةضهن امهب انضهن هللا-دق نذإب - نوكن اًيدج اًكولس لجرلا ميلعت

سيداب نبا لا)[راثآ مكو ريخ لك اهئارو نم وجرن ةحيحص
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.[469/3-470

ةيعرشلا مولعلا ىلع ةرصتقم تسيل ةأرملل ملعلا ةيمهأو تلق:

،نإف سانلا اهجاتحي يتلا ةيويندلا مولعلا ىتح ،لب بسحف

ام نملعتي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع يف نك ءاسنلا

عيبرلا نعف ، نهتايح يف اًيلمع اًعقاو هنقبطيو نوملسملا هجاتحي

هللا ىلص يبنلا عم اهنع-قتلا:(انك هللا يضر - ذوعم تنب

( ةنيدملا ىلإ ىلتقلا درنو ، ىحرجلا يوادنو ، يقسن ملسو هيلع

.(2882) يراخبلا

هللا لوسر هنع-قلا:(ناك هللا يضر - نبمكلا سنأ نعو

اذإ هعم راصن نماأل ةوسنو ميلس مأب وزغي ملسو هيلع هللا ىلص

.(1810) ملسم ( ىحرجلا نيواديو ، ءاملا نيقسيف ازغ،

يبنلا دهع يف ءاسنلا ملعت ىلع حضاو ليلد نيثيدحلا نيذه يفف

مولعلا نم بطلا دعيو ،" بطلا ةنهم " ملسو هيلع هللا ىلص

نع ضارم واأل للعلا عفدو ، سفنلا ظفح نم هيف ؛امل ةمهملا

دعب اًملع ملعأ هللا-:(ال همحر - يعفاشلا قلا امكو ، دسجلا

ةنسلا و باتكلا نم بطلا ]( بطلا نم لبنأ مارحلا اللو حلا

ص:187]. ، يدادغبلل
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مولعلا لك هيف لخديف ؛ ءاسنلل اًحابم بطلا ملعت ناك نئلو

طباوضلا ةاعارم ،عم مهعفنو سانلا صالح اهب يتلا فرحلا و

يف ثماًلا نوكت نأو ،وأاالتخالط، جربتلا مدع نم ةيعرشلا

، اهنيد رضي ال هجو ىلع اهتسارد نوكت نأو ، ءايحلا و ةفعلا

. اهتعمس رضي وال

ام راتخت نأ ةأرملا هللا-نأاألىلوب همحر زاب- نبا ىريو

ةأرملل سيل ): لوقيف ، هوحنو يئاسنلا بطلا لثم: اهباسني

االت جملا نم ريثكلا اهمامأو ، اهنأش نم سيل اميف صصختلا

ةغللا دعاوقو اإلسالةيم، تاساردلا لثم: ، اهعم بسانتت يتلا

. ةيبرعلا

ايفارغجلا و كلفلا و ةرامعلا و ةسدنهلا و ءايميكلا : تاصصخت امأ

نأ ،امك اهعمتجم عفنيو اهعفني ام راتخت نأ يغبنيو ، اهبسانت فال

،وولاالةد، يئاسنلا بطلا لثم: اهصخي ام اهل نودعي لا جرلا

.[39/24 زاب نبا خيشلا قمواالت ىواتف عومجم ]( اهريغو

سيلو ، تاملسملا ءاسنلل ةحيصن انه زاب نبا خيشلا تلق:كالم

؛ألهنال رظن هيف زاب نبا خيشلا نأكالم ،امك ميرحتلا باب نم

داوملا تاملعم نم تانبلا سرادم يف ةيافكلا لوصح نم دب

،و تايضايرلا لثم: ، ةيبرعلا ريغاإلسالةيم،و ىرخ األ

مل نإ يئاسنلا بطلا ةأرملا سردت فيك .لب اهريغو ، ءايزيفلا
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؟! لبق نم ةروكذملا داوملا تسرد نكت

نظيف ، قباسلا زاب نبا خيشلا نمكالم بجعي دق ضعبلا لعلو

كلذ؛ خالف قحلا ،و ملعتت نأ ءاسنلل ديري ال زاب نبا خيشلا نأ

ديريو ، نيملسملا ءاسن حلا صم ىلع صيرح زاب نبا خيشلا نإف

ىري ،وال نهعمتجم عفنيو ، نهعفني ام نرتخي نأ تابلا طلل

! ركذ ام ةمرح

هللا- همحر زاب- نبا ةسائرب ةمئادلا ةنجللا ىواتف يف ءاج دقو

تابلطلل اهسردت نأو ، ةينفلا ةيبرتلل ةسردم نوكت نأ ةأرملل نأ

ةنجللا ىواتف ]. رهطملا عرشلل ةفلا خم اهيف نوكت أال طرشب ،

.[182/12 واإلءاتف ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا

، ةسدنهلا ،ك حلصأو عفنأ وه امب كنظ ،امف ةينفلا ةيبرتلا يف اذه

؟! ..خلإ باسحلا ،و ايفارغجلا ،و ءايميكلا و
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: ةأرملا ملعت مكح ثلا: ثلا بلطملا

بلط مكح يف ةأرملا و لجرلا نيب ةعبر األ بهاذملا دنع قرف ال

انعم- رم -امك ىثنأ وأ ركذ نيب مهتافنصم يف اوقرفي ،ملو ملعلا

، اهتدابعو اهتديقع هب ححصت ام ملعت ةملسم لك ىلع بجيف ،

نم ةلهأتملا مايق بوجوب ةيكلا ملا حرصو هلهج. اهعسي ال امو

اهنع- هللا يضر - ةشئاع تناك ،امك عرشلا مولع ميلعتب ءاسنلا

،[190/3 ليلخ رصتخم ىلع يناقرزلا حرش ]. تاعبات ءاسنو

.[137/3 ليلخ رصتخم حرش ليلجلا و[حنم

: ةلأسملا هذه يف بهاذملا ءاملع لا وقأ ضعب ضرعنسو

: فانح األ

يف علااليم نع هللا-اًلقن همحر - يفنحلا نيدباع نبا قلا

يف دبعلا هيلإ جاتحي ام هملعت اإلسالم ضئارف ":(نم هلوصف "

ضرفو . هدابع ةرشاعمو ىلا عت هلل هلمع الص خإو هنيد ةماقإ

ملع ملعت ةيادهلا و نيدلا ملع هملعت دعب ةفلكمو فلكم لك ىلع

هل نمل ةاكزلا ملعو ، موصلا الةو وصلا لسغلا و ءوضولا

اوزرتحيل راجتلا ىلع عويبلا و هيلع بجو نمل جحلا ،و باصن

لهأ اذكو الت. ماعملا رئاس يف تاهوركملا و تاهبشلا نع
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همكحو هملع هيلع ضرفي ءيشب لغتشا نم لكو ، فرحلا

.[42/1 نيدباع نبا ةيشاح هيف)[ مارحلا نع عنتميل

: ةيكلا ملا

نع هثيدح ضرعم هللا-يف همحر - يكلا ملا يناقرزلا قلا

ريغ هل، لهأ وه نمم " عرشلا مولعب مايقلا :("ك ةيافكلا ضرف

ىلع داز ام ،لب تبجو نإ ةاكزو مايصو ةراهطك اًنيع بجي ام

هيلع فقوتي ،امو دئاقعو ريسفتو ثيدحو لوصأو هقف نم كلذ

حرش يف" امك ءاسنلا كلذ يف لخدو ... لوصأو ةغلو وحنك

،امك عرشلا مولعب مايقلا نهنم ةلهأتملا ىلع بجيف " حيقنتلا

رصتخم ىلع يناقرزلا حرش ]( تاعبات ءاسنو ةشئاع تناك

.[189/3-190 ليلخ

: ةيعفاشلا

اًمئاق لجرلا ناك هللا-:(نإف همحر - يعفاشلا يلا زغلا قلا

ملع رصق نإو ، ءاملعلا لا ؤسل جورخلا اهل سيلف ، اهميلعتب

، يتفملا باوجب اهربخأف لا ؤسلا يف اهنع بان نكلو ؛ لجرلا

لا،لب ؤسلل جورخلا اهلف كلذ نكي مل نإف جورخ اهل سيلف

نم وه ام تملعت امهمو ، اهعنمب لجرلا يصعيو كلذ اهيلع

والىلإ ركذ سلجم ىلإ جرخت نأ اهل سيلف اهيلع ضئارفلا

امهمو ، هاضرب -إال نيعلا ضرف نع داز -يأ:ام لضف ملعت
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اهملعي ملو ةضاحتس واال ضيحلا ماكحأ نم اًمكح ةأرملا تلمهأ

مولع ءايحإ يفاإلمث)[ اهكراشو اهعم لجرلا جرح ، لجرلا

.[48/2 نيدلا

: ةلبانحلا

فلكم صخش ةأرملا هللا-:( همحر - يلبنحلا يزوجلا نبا قلا

نم نوكتل ؛ اهيلع تابجاولا ملع بلط اهيلع بجيف ، لجرلا ك

مرحم ،وأ جوز خأ،وأ بأ،وأ اهل نكي مل .نإف نيقي ىلع اهئادأ

كلذ، اهافك ، تابجاولا يدؤت فيك اهفرعيو ، ضئارفلا اهملعي

كلذ ملعت ةأرما ىلع تردق ،نإف تملعتو تلأس نكت مل نإو

ريغ نم نانس األ يوذو خايش نماأل تملعت اهنم،إوال تفرعت

يف ةثداح اهل تثدح ىتمو لاالمز، ردق ىلع رصتقتو اهب، ةولخ

( قحلا نم يحتسي هللاال ،نإف حتست ملو اهنع تلأس اهنيد

ص:38]. ، ءاسنلا ماكحأ ]

ىلإ هتلا سر هللا-يف همحر - يلبنحلا باهولا دبع نب دمحم قولا

نأ مكل نيبن :(انإف نيدلا لوصأ اهيف نيبي ،ويتلا نيملسملا ةماع

سانلا يف هتعاشإ بجاولا نأو هيف، بير ال يذلا قحلا وه اذه

ص:158]. ، ةيصخشلا لئاسرلا لا)[ جرلا و ءاسنلا هميلعتو



61

ةيعرشلا ريغ مولعلا بلط مكح يف لبق نم هانركذ امو تلق:

. اًضيأ ةأرملا ىلع قبطني ، لجرلل
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: ميلعتلا يف ةأرملا قح : عبارلا بلطملا

ءاسنلا ؛ألن( اًمامت لجرلا لثم ميلعتلا و ملعلا يف قحلا ةأرملل

،(204) دواد وبأو ،[256/6 هدنسم يف[ دمحأ لا) جرلا قئاقش

.(105) يذمرتلا و

ىلص يبنلا دهع يف ةوسنلا هب تبلا دقط ميلعتلا يف قحلا اذهو

هنع-،قتلا هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نعف ، ملسو هيلع هللا

لعجاف لا، جرلا كيلع انبلغ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ءاسنلا

نهرمأو نهظعوف هيف، نهيقل اًموي نهدعوف ، كسفن نم اًموي انل

،إال اهدلو نم ثالةث مدقت ةأرما نكنم نهل:(ام قلا اميف ناكف ،

( نيتنثاو ؟قفلا:( نيتنثاو : ةأرما تلا )قف رانلا نم اًباجح اهل ناك

.(2633) ملسمو ،(101) يراخبلا

كيلع انبلغ ": ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ءاسنلا قتلا انهف

دجن ال انحبصأف هلك، تقولا لا جرلا انع كلغش لا"يأ: جرلا

، مويلا رئاس كل مهتمز اننيد؛ملال نع كلأسنو هيف كاقلن اًتقو

كاقلن اًصاخ اًموي انل لعجاف "يأ: كسفن نم اًموي انل لعجاف "

يبنلا صصخف "يأ: اًموي نهدعوف "، ملعلا كنع ذخأنو هيف

مساقلا ةزمحل يراقلا رانم ]. اًنيعم اًموي ملسو هيلع هللا ىلص
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.[199/1

لثم ملعلا ذخأ يف ءاسنلا قح ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

،دقو عفانلا ملعلا ليصحت نم عنمي ال اًثانإ نهنوك نأو لا، جرلا

قباسلا ثيدحلا ىلع هحيحص هللا-يف همحر - يراخبلا مجرت

؟). ملعلا يف ةدح ىلع موي ءاسنلل لعجي :(باب:له هلوقب

نهنيد رمأ نع ءاسنلا هيفو:ؤسلا هللا-:( همحر لا- طب نبا قلا

هيلإ. ةجاحلا نهل اميف كلذ، ىف لا جرلا عم نهم كال زاوجو ،

نعو ، ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاوزأ نع ملعلا ذخأ دقو

.[178/1 يراخبلا حيحص حرش ]( فلسلا ءاسن نم نهريغ

: اًعتام اًعفان هللا-كالاًم همحر - سيداب نب ديمحلا دبع لوقيو

نهميلعت بجاولا نمف ، فيلكتلا يف لا جرلا قئاقش ءاسنلا )

ىلع نهرقأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نهملع ،دقو نهملعتو

: سابع نبا ثيدح يف ،امك نهدقفتو نهب ىنتعاو ، ملعتلا بلط

نظف بالل، هعمو جرخ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

ةأرملا تلعجف ةقدصلا ب نهرمأو نهظعوف ءاسنلا عمسي مل هنأ

يراخبلا . هبوث فرط يف ذخأي .بوالل متاخلا و طرقلا يقلت

.(98)
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مويب ندرفي نأ امأف ، ملعتلا يف لا جرلا ب ءاسنلا الط تخا زوجي ال

امك لا جرلا فوفص نع نرخأتي نأ امإو ، ثيدحلا اذه يف امك

ءاسنلا ميلعتل لعجي هنع- هللا يضر - سابع نبا ثيدح يف رم

تناك املو . ةجاحلا ردقب مويلا اذه رركتيو نهب صاخ موي

. اهلثم مويلا ف ةمئاد ةجاحلا

ىلع نأو ، ءايمع هجةلا يه مويلا انؤاسن اهيف يتلا ةلا هجلا نإ

لهأ نأو هيف. نه اميف اًريبك اًمثإ نهنع نيلوؤسملا نهئايلوأ

، اهئاسنو اهلا نعاألةم،جر نولوؤسم يوبنلا واإلثر ملعلا

نهميلعتب ءاسنلا قح يف ميظعلا بجاولا اذهب اوموقي نأ مهيلعف

ملعملا ب ءادتقا نهب صاخ موي يفو لا، جرلا فوفص فلخ

200 سيداب نبا الم)[راثآ الةوسلا صلا هلآ ىلعو هيلع مظع: األ

.[199/2-

اإلسالمنيب يوسي ): يفاو دحاولا دبع يلع روتكدلا لوقيو

قحلا ةأرملا ىطعأ .دقف ةفاقثلا و ملعتلا قح يف ةأرملا و لجرلا

لصحت نأ اهل حابأف . نوؤشلا هذه يف لجرلا هاطعأ يذلا هسفن

،لب بيذهتو ةفاقثو بدأو ملع نم هيلع لوصحلا ءاشت ام ىلع

رومأ ىلع اهفوقول لاالةمز دودحلا يف كلذ اهيلع بجويل هنإ

. ةايحلا يف اهفئاظوب اهمايق نسحو ، اهنيد

واألةم،لب ةرحلا نيب ةفاقثلا و ملعتلا قح اإلسالميف قرفي وال
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ملو ةرحلا ميلعت ىلع ثحي مل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نإ

يف بغرو األةم ميلعت ىلع ثح ام رادقمب اهفيقثت يف بغري

"(5083) هحيحص يف" يراخبلا ىور .دقف اهبيدأتو اهفيقثت

هيلع هللا ىلص هللا لر سر قلا:قلا هيبأ نع ةدرب يبأ نع

نسحأف اهملعف - ةيراج -يأ: ةديلو هدنع تناك لجر :{اميأ ملسو

هلف اهجوزتف اهقتعأ ،مث اهبيدأت نسحأف اهبدأو ، اهميلعت

ص:24]. يفاإلسالم، ةأرملا ](..{ نارجأ

هب نيبتي يذلا وه ملعلا ): يلفيوقلا ةؤلؤل ةروتكدلا لوقتو

ةيوبنلا ثيداح ،واأل ىثنأ مأ ناك اًركذ ، يغلا نم دشرلا ناسن اإل

ةميق نايب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تءاج يتلا

دحاو جذومنب اذه يف يفتكنس ،انإف ةعونتم ةريثك ميلعتلا و ملعلا

ملا علا لضف }: ملسو هيلع هللا ىلص ،قلا ءاملعلا لضف يف طقف

هيلع هللا ىلص يبنلا }.مثقلا مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع

ةلمنلا ىتح ضر واأل تاوامسلا لهأو هللاموالهتكئ :{نإ ملسو

{ ريخلا سانلا يملعم ىلع نولصيل توحلا ىتحو اهرحج يف

.(2685) يذمرتلا

لك ىلع بجاو يفاإلسالم؛ لماشلا عساولا هموهفمب ملعلا و

)[رود قحلا اذه يف امهنيب اإلسالم قرفي ،فال ةملسمو ملسم

.[682/2 ةنسلا و باتكلا ءوض هللايف ىلإ ةوعدلا يف ةأرملا
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يف يواسي :(اإلسالم دومحم ميلحلا دبع يلع روتكدلا لوقيو

ىلع بجوي امكف ، ةأرملا و لجرلا نيب ميلعتلا و ملعلا ةرورض

ةأرملا ىلع بجوي ، هريغ ملعيو هللا ىلإ وعديل ملعتي نأ لجرلا

هذه يف لداج .ام ءاسنلا نم اهريغ ملعتو ملعتت نأ لمعلا سفن

دقاح باإلسالم،وأ لهاج اإلساليمإال خيراتلا رم ىلع قئاقحلا

هقفو ةملسملا ةأرملا ]( هئادعأ مأ هئايلوأ نم ناكأ ءاوس هيلع،

ص:336]. هللا، ىلإ ةوعدلا
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: ةوعدلا يف ةأرملا قح : سماخلا بلطملا

دح ىلع ءاسنلا لاو جرلا قح يف ةبولطم ىلا هللاعت ىلإ ةوعدلا

ىلا هللاعت ىلإ ةوعدلا يف ةدارولا نييحولا صوصنو ، ءاوس

ليلدلا هصخ ماكح،إالام يفاأل امهئاوتس ؛ال نيسنجلا لمشت

اذه نأ نظأ انعم-،امو رم اآلرخ-امك نود امهنم دحاوب

هجهنمو مهفاإلسالم يف نزو مهل نم خالفنيب عضوم

جرح نود نوؤاشي ام اولوقي نأ مهلف ؤهالء ريغ ،امأ هماظنو

لهاجلا ،و نولهجي ،مهف تاهرتلا و ليطاب األ جيورت يف مهيلع

هلهجي نأب قحلا رثأتي نلو هلثم، لهاج إال هلوقي ام هنم لبقتي ال

قحأ اًمئاد قحلا اآلرخ،ف مهضعب هيلع لهجي ،وأ سانلا ضعب

. كانهف انه نكي مل نإو اًدغف، مويلا نكي مل عبتي،نإ نأ

ص:197]. هللا، ىلإ ةوعدلا هقفو ةملسملا ةأرملا ]: رظنا

يف ةأرملا قح نايب يف ةلا جع ىلع األةلد ضعب قوسنو

ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو ىلا:( هللاعت ؛قلا ةوعدلا

( نوحلفملا مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملا ب نورمأيو

.[104: نارمع [لآ

يف هقفتلل رافنلا - نهيلع بجاو هللا-:( همحر - مزح نبا قلا
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ىلع هبوجوك - ركنملا نع يهنلا و فورعملا واألرمب نيدلا

.[81/3 ماكح األ لوصأ يف ماكح لا..)[اإل جرلا

نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه ىلا:(لق عت قولا

.[108: فسوي ]( نيكرشملا نم انأ هللاامو ناحبسو ينعبتا

نأ ىلع دلاالةل هيفو هللا-:( همحر - صاصجلا ركب وبأ قلا

يبنلا ىلع ناك امك ىلا هللاعت ىلإ سانلا ءاعد نيملسملا ىلع

.[396/4 نآرقلا ماكحأ كلذ)[ ملسو هيلع هللا ىلص

هللايه ىلإ ةوعدلا ): دومحم ميلحلا دبع يلع روتكدلا قولا

سانلا نم هوعبتا نم ليبسو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ليبس

كلذ يف كشي ام ءاسنو ؤهالءجرلا نوعبتملا }و ينعبتا نمو }

الء،وال قعلا لك لمشت {ْنَم} ةملك لقع؛ألن نم ةكسم هل نم

هللا ىلإ ةوعدلا هقفو ةملسملا ةأرملا الء)[ قعلا نم ةأرملا نأ كش

ص:198]. ،

؛ ةوعدلا يف لجرلا ةأرملا ةكراشم ةرورض ىلع نآرقلا دكؤيو

، ةعامجلا ىوقت امهداحتاب ، ةنمؤملا ةعامجلا ةمحل ألامهن

ىلا: هللاعت ،قلا لآملا لاو حلا حلصيو ، ةوعدلا ضهنتو
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نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملا و نونمؤملا (و

ةاكزلا نوتؤيو الة صلا نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملا ب

( ميكح زيزع هللا هللانإ مهمحريس كئلوأ هلوسرو هللا نوعيطيو

.[71: ةبوتلا ]

نونمؤملا هللا-:({و همحر - يدعسلا نمحرلا دبع قلا

}يف ضعب ءايلوأ مهضعب } مهثانإو مهروكذ }يأ: تانمؤملا و

{ فورعملا ب نورمأي }، ةرصنلا و ءامتن ووملااالة،واال ةبحملا

، ةنسحلا دئاقعلا ،نم هنسح فرع ام لكل عماج مسا وهو:

يف لخدي نم لوأو ، ةلضافلا ،واألخالق ةحلا صلا واألمعلا

امخفلا وهو:لك { ركنملا نع نوهنيو }، مهسفنأ مهرمأ

، ةثيبخلا ،واألمعلا ةلطابلا دئاقعلا نم هضقانو فورعملا

ص:343]. ، نمحرلا ميركلا ريسيت ](... ةليذرلا واألخالق

.[32: بازح )[األ اًفورعم اًلوق نلقو قفلا:( ةوعدلا ب ءاسنلا هللا رمأو

فورعملا باألرمب نهرمأ ):- امهنع هللا يضر - سابع نبا قلا

.[162/14 نآرقلا ماكح أل عماجلا ]( ركنملا نع يهنلا ،و
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ركذب يفتكنو ، ةرتاوتم ةريثكف ةيوبنلا ةنسلا صوصن امأو

هللانبا دبع ؛نع ملسو هيلع هللا ىلص انيبن نع دحاو ثيدح

هيلع هللا ىلص يبنلا -،نأ امهنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع

وال ليئارسإ ينب نع اوثدحو ةيآ، ولو ينع اوغلب قلا:( ملسو

يراخبلا ( رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نمو ، جرح

.(3461)

لمشي ، بوجو رمأ { اوغلب الم:{ الةوسلا صلا هيلع هلوقف

واألىثن. ركذلا نيسنجلا

يف طرتشي ):[330/20] ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا يف ءاج

عاًملا نوكي نأو باًغلا- اًلقاع اًملسم -يأ: اًفلكم نوكي نأ ةيعادلا

ةكراشم ، ةوعدلا ب ةفلكم ةأرملا نأ ،والخالفيف اًلداع ،

اهيف). لجرلل

هللا؟ ىلإ ةوعدلا يف ةأرملا رود نع هللا- همحر زاب- نبا لئسو

راكنإو هللا، ىلإ ةوعدلا يف اهبجاو اهيلع لجرلا :(يهك باجأف

ةنسلا ،و عيمجلا معي نآرقلا ،و عيمجلا معت ميلا عتلا ،نإف ركنملا

نأو هللا، ىلإ وعدت نأ اهيلعف ، عيمجلا معي ،كوالانم عيمجلا معت

يتلا ةيعرشلا ،باآلباد ركنملا نع ىهنت نأو فورعملا ب رمأت
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رعيوشلا ةيانعب بردلا ىلع رون ىواتف ](.. لجرلا نم بلطت

.[335/18

ءاسنل قحلا و ةوعدلا غيلبت نأ هللا-ىلإ همحر زاب- نبا ريشيو

تدجو :(ىتم لوقيف لا، جرلا نم هغيلبت نم عفنأ نهسنج نم

،- ركنملا نع يهنلا و فورعملا -األرمب اذهل ةحلا صلا ةأرملا

تانب داشرإ اهنم بلطي نأو ، فظوت نأو ناعت نأ يغبنيف

دوجو ؛ألن نهسنج نم تادشرمل ةجاح يف ءاسنلا ؛ألن اهسنج

قحلا غيلبتو ، ةوعدلا غيلبت يف عفنأ نوكي ،دق ءاسنلا نيب ةأرملا

نع هلأست ال ،دقو لجرلا نم ةأرملا يحتست ،دق لجرلا نم

يتلا ةأرملا عم نكل كلالهم؛ اهعامس نم عنام عنمي ،دق اهتامهبم

قباسلا عجرملا ]( اهدنع ام فرعتو اهطلا ،خت اهسنج نم يه

.[338/18-339

ىنفت نئازخلا ،و هموسر ىفعتو ، سردي ةلا الحم ءانبلا :[ ةدئاف ]

، نرق ىلإ نرق نم عقي قاب باتكلا ،امأ ىتوم اًمتح سانلا ،و

وهو ، ديفتسم هيف رظانلا ديدج،و اًدبأ وهف ةمأ، ىلإ ةمأ نمو

يتلا بتكلا نمو ، رهدلا دبأو ، رمعلا لك هبحاص ىلع دهاش

:(رود باتك ، ميظع حتف اهيف رظنلا ،و ميعن اهب رفظلا ناك

ةذاتس )لأل ةنسلا و باتكلا ءوض هللايف ىلإ ةوعدلا يف ةأرملا

يف .عقي يلفيوقلا ميهاربإ ميركلا دبع تنب ةؤلؤل : ةروتكدلا
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ام لضفأ وهو ، هناونعل تززتهاو ، هنايعل تحترا ،دق نيدلجم

ةوطخ ، ةولخلا و نلعلا ،يف ةوعدلا يف ةأرملا رود يف بتك

عقاو نسحأو ، علطتم مركأو طعلا، سفنأ باتكلا ناكف ، ةوطخب

. عقوتم لجأو ،

هللا،نم ىلإ ةوعدلا يف ةأرملا رود نييبت باتكلا فده ناكو

وه اهتيب نأو ، طيلخت وال ثبع ،وال طيرفت وال طارفإ ريغ

ريغ ،نم ةوسنلا نيب كلذكو ، ةوعدلا يف بحر اهلااأل جم

. طايتح اال ذخأ الط،عم تخا

نم ءيش عاضلو ، ملعلا نم ريثك لطبل ، ةنودملا بتكلا ولوال

سانلل ناك املو ، ركذلا ناطلس نايسنلا ناطلس بلغلو ، مهفلا

متي مل ولو ، راشبتساو ةمينغو ، راكذتسا عضوم ىلإ عزفم

ىلإ ئراقلا يخأ عجراف . عفنلا رثكأ انمرحل ، عبطلا و ظفحلا

، يفاشلا نايبتلا ،و يفاكلا نايبلا هيفف اذهاألرم، يف اهباتك

ةميظع ،وال ةريبك وال ةريغص هيف تكرت ،امف يفاولا ريخلا و

، اًحيحصت اهتححصو ، اًحيضوت اهتحضوأو ،إال ةريسي وال

،وهللا اًفيصرت اهتفصرو ، اًبيذهت اهتبذهو اًحيقنت اهتحقنو

. قفوملا



73

: ايتفلا يف ةأرملا قح : سداسلا بلطملا

يتفملا ؛ألن لضفلا ريثك ، عقوملا ريبك ، رطخلا ميظع اإلءاتف

ضرفب مئاقو - مهيلع هللاسوالهم تاولص - ءايبن األ ثراو

هللا نع عقوم يتفملا قاولا: اذهلو ، أطخلل ضرعم هنكل ؛ ةيافكلا

ص:14-13]. ، يوونلل ىوتفلا بادآ ىلا.[ عت

يذلا ، لوحفلا إال اهغلبي ،ال ةريطخو عةيلا ةلزنم واإلءاتف

ةددشم اًطورش ءاملعلا عضو اذهلو ، لوسرلا ثاريم اوزاح

ىلعاإلمث يتفتسملا نيعي نأ امإ ؛ألهن اًيتفم نوكي ىتح ملا علل

! ىوقتلا و ربلا ىلع هنيعي نأ امإو ، ناودعلا و

-يأ: هطورشو هتفص نمو هللا-:( همحر - نادمح نبا قلا

، اًظقي ، اًدهتجم ، اًهيقف ، اًفلكم اًلدع، ، اًملسم نوكي -نأ يتفملا

ةفص هب)[ قلعتي امو هقفلا يف فرصتلا و ركفلا و نهذلا حيحص

ص:13]. ، ىوتفلا

، اًملسم ، اًفلكم هنوك يتفملا طرش هللا-:( همحر - يوونلا قولا

هيقف ، ةءورملا مراوخو قسفلا بابسأ نع اًهزنتم ، اًنومأم ًةقث،

فرصتلا حيحص ، ركفلا نيصر ، نهذلا ميلس ، سفنلا
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يتفتسملا و يتفملا و ىوتفلا بادآ ]( اًظقيتم ، طابنتس واال

ص:19]. ،

نيب قرفت ،ال ةذباهجلا إال اهلصي ال يتلا هذه يتفملا طورشو

دنع مومذم لهجلا ،و عيمجلل ملعلا ناديم ؛ألن ىثنأ وأ ركذ

طورش نم سيل هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا اذهل ، عيمسلا ميلعلا

فلأب ةهيقفو عملا، فلأب نمعةملا "،مكف ةيروكذلا " اإلءاتف

: ةلأسملا هذه يف بهاذملا ءارآ ضرعنسو هيقف،

: فانح األ

نم ءاتفتسا لح ىلع قافت هللا-:(اال همحر - مامهلا نبا قلا

سانلا و اًبصتنم هآر ةلا،وأ ودعلا داهتج باال ملعلا لهأ نم فرع

( امهدحأ مدع نظ نإ هعانتما ىلعو ، نيمظعم هنوتفتسي

ص:550-549]. ، هقفلا لوصأ يف ريرحتلا ]

اًدبع، وأ اًرح ، ةأرما وأ اًلجر يتفملا نوك مامهلا نبا طرتشي ملف

اًلدع. ، اًدهتجم عاًملا، ناك اذإ

كلالمنبا اًلمكم هللا- همحر - يفنحلا ميجن نبا نيدلا جارس قلا

،وال اًركذ اًرح،وال - يتفملا - نوكي نأ طرتشي ال :(معن مامهلا
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رهنلا ](.. هتراشإ تمهف ثيح سرخ األ ءاتفإ حصيف ، اًقطان

.[309/3 ةيدنهلا ىواتفلا 599/3]،و[ قئافلا

: ةيكلا ملا

هللا-يف همحر - يكلا ملا هلااليل دمحأ سابعلا وبأ رصتقا

ئلفال ةلا دعلا طرش اًلئاق:(امأ ةلا ودعلا ملعلا ىلع يتفملا طورش

طرش ...امأ اًلهاست وأ اًدصق هب ىوتفلا زوجت امال بكتري

مكحلا وه يذلا قحلا نييبت يتفملا نم بولطملا فألن ةفرعملا

نع ضلا هنع ىمعأ لهاجلا ،و ةلماعملا وأ ةدابعلا يف يعرشلا

سانلا يدهي نأ هنم بلطي فيك قيرطلا نع لا ،وضلا هقيرط

ص:115]. ليلخ، رصتخم ىلع ؟!)[هلااليل اهيلإ

اإلسالم، طرش .امأ اًركذ نوكي نأ يتفملا يف طرتشي ملف

اهنع؛ ىنغ ال ةيرورض طورش هذهف ، لقعلا ،و غولبلا و

هنمو ماكح، باأل ربخي هترئاد يفو ، يتفملا نيد فاإلسالمألهن

ناطرش امهف لقعلا و غولبلا طرش امأو ، هتياهنو هتيادب

لقعو غولب نود يتفملا ،ف لقعلا ةنظم غولبلا ؛ألن نايرورض

، هداهتجاب فيكف ، هاوجنو هرس ىلع دقعي ،وال هاوتف لبقت ال

ديفي. ال هعم ،وكلاالم دوقفم لكلا هلا، ضنو لألةلد هتعراقمو

روتكدلل يكلا ملا بهذملا يف ءاضقلا و ىوتفلا لوصأ ]: رظنا

ص:252-251]. ، ضاير دمحم
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: ةيعفاشلا

، ةيرحلا يتفملا يف طرتشي هللا-:(ال همحر الح- صلا نبا قلا

يتفتسملا و يتفملا بادآ ]( يوارلا يف ،امك ةروكذلا و

ص:106]. ،

، اًملسم ، اًفلكم هنوك يتفملا طرش هللا-:( همحر - يوونلا قولا

هيقف ، ةءورملا مراوخو قسفلا بابسأ نع اًهزنتم ، اًنومأم ًةقث،

فرصتلا حيحص ، ركفلا نيصر ، نهذلا ميلس ، سفنلا

ىمع واأل ةأرملا و دبعلا و رحلا هيف ءاوس ، اًظقيتم ، طابنتس واال

يتفملا و ىوتفلا بادآ ]( هتراشإ تمهف وأ بتك اذإ سرخ واأل

ص:19]. ، يتفتسملا و

: ةلبانحلا

طرتشي هللا-:(ال همحر - ةيميت المنب سلا دبع نيدلا دجم قلا

لوصأ يف ةدوسملا ]( يوارلا ك ةيروكذلا و ةيرحلا يتفملا يف

ص:555]. ، هقفلا

، ةأرملا ،و دبعلا ايتف حصت هللا-:( همحر - نادمح نبا قولا

(.. ةباتكلا وأ ةراش باأل موهفملا سرخ ،واأليم،واأل بيرغلا و

ص:29]. ، ىوتفلا ةفص ]
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اًلدع عاًملا، هفرع نم ءاتفتسا هللا-:(هل همحر - يوادرملا قولا

هآر ،وأ ةباتكو ةموهفم ةراشإب سرخأو ، ىثنأو اًدبع، ولو ،

.[4035/8 ريرحتلا حرش ريبحتلا ]( اًمظعم اًبصتنم
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: ةأرملا ميلعت بجوتست ةلودلا ةفيظو : عباسلا بلطملا

وأ ةلودلا فئاظو ىلعي وبأو يدرواملا نامام اإل حضوأ

ظفح : اهمهأو اهلوأ ، رومأ ةرشعب اهاددحو اإلمام تابجاو

األةم،نإف فلس هيلع عمجأ ،امو ةرقتسملا هلوصأ ىلع نيدلا

هل نيبو ، ةجحلا هل حضوأ هنع ةهبش وذ غاز ،وأ عدتبم مجن

نيدلا نوكيل ؛ دودحلا و قوقحلا نم همزلي امب هذخأو ، باوصلا

ماكح للز.[األ نم ةعونمم للخ،واألةم نم اًسورحم

ىلعي أليب ةيناطلسلا ماكح ص:40]،[األ ، يدرواملل ةيناطلسلا

ص:27]. ،

، ايندلا و نيدلا حلا صم ظفحت اهنأ ةلودلا صئاصخ نمف

هرشنو هلوصأ ىلع اإلساليم نيدلا ظفح : ةيساس األ اهتفيظوو

، نيدلا ظفح : ةعيرشلا لا زنإ نم األلو دصقملا ،نإف هميلعتو

لا طأ لا،دقو وملا لسنلا و لقعلا و سفنلا ظفح ىلع مدقم وهو

قهلا اممو ، هريغ ىلع نيدلا ظفح ميدقت نع عافدلا يف يدم اآل

ىلإ اًرظن ، ىلوأ نوكي نيدلا لصأ ظفح هدوصقم كلذ:(امف يف

بر راوج يف األةيدب ةداعسلا لين نم هترمثو هدوصقم

. اهريغو لا وملا لقعلا و سفن ظفحاأل نم هاوس امو . نيملا علا

تقلخ ىلا:{امو عت امقلا ىلع ، هلجأ نم اًدوصقم ناك امنإف

يف ماكح :56]..)[اإل تايراذلا ]{ نودبعيل واألسنإال نجلا
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.[275/4 يدم لآل ماكح األ لوصأ

هلوصأ ىلع نيدلا ظفح : ةيسيئرلا ةلودلا ةفيظو تناك اّملف

مهتوعدب نيملسملا نيد ظفح اهيلع اًبجاو ناك ، ةرقتسملا

نبا لوقي اذهلو ، مهتدابعو مهتديقع هب نوححصي ام مهميلعتو

تاداسو ءاسنلا جاوزأ اإلمام ربجيو هللا-:( همحر - مزح

الة وصلا ةراهطلا ماكحأ ينعي - انركذ ام مهميلعت ىلع ءاقر األ

لكآملا نم مرحيو لحي امو تبجو نإ ةاكزلا و مايصلا و

واألوقلاواألمعلا-، ءامدلا و جورفلا و وملاالسب براشملا و

ىلع ضرفو ، مهملعي نم ءاقل مهل ةحاب باإل امإو ، مهسفنأب امإ

لا) هجلا ميلعتل اًماوقأ بتاري نأو كلذب سانلا ذخأي نأ اإلمام

.[122/5 ماكح األ لوصأ يف ماكح [اإل

لوسر -نأ امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح انعم رم دقو

عمسي مل هنأ نظف بالل، هعمو جرخ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا

متاخلا و طرقلا يقلت ةأرملا تلعجف ، ةقدصلا ب نهرمأو نهظعوف

.(98) يراخبلا ( هبوث فرط يف ذخأي ،بوالل

، ءاسنلا ميلعت مكاحلا وأ اإلمام فئاظو نم نأ ىلع ليلد هيفو

، نيملعملا نم: ميلعتلا يف هنع بوني نم ،وأ هسفنب ءاوس

..خلإ. تايلكلا ،و دهاعملا ،و تائيهلا و
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ريغ مولعلا ىتح ،لب بسحف ةيعرشلا مولعلا ب اًصاخ اذه سيلو

ميلعت بجيف ، يئاسنلا بطلا ،ك ةأرملل ةيرورضلا ةيعرشلا

. ةيافكلا لصحت ىتح ءاسنلا

ضرملا ناك هللا-:(اذإ همحر - يفنحلا يدادحلا ركب وبأ قلا

هيلإ رظنلا هل زوجي هنإف جرفلا ريغ - ةأرملا - اهندب رئاس يف

جرفلا عضوم يف ناك نإو ةرورض عضوم ؛ألهن ءاودلا دنع

رصتخم ىلع ةرينلا ةرهوجلا ]( اهيوادت ةأرما ملعي نأ يغبنيف

.[284/2 يرودقلا

: يدادحلا كالم ىلع اًقلعم هللا- همحر - نيدباع نبا قلا

نيدباع نبا ةيشاح ]( بوجولل "انه يغبني نأ" رهاظلا (و

.[371/6

ملعت ىلع ءاسنلا ربجت نأ ةلودلا وأ ىلعاإلمام بجيف ؛ هيلعو

ةعامجلل ةيافكلا لصحت ىتح لألىثن؛ ةبسنلا ب ةيرورضلا مولعلا

. سمخلا تايلكلا ظفح روص نم اذهو ، ةملسملا



81

: هتانبو هجوز ميلعت بجوتست األب ةيلوؤسم : نماثلا بلطملا

وهف - لجو هللا-زع مامأ هتانبو هتجوز نع لوؤسم ةرس براأل

يعادلا ألهله،و ريخلا ملعمو ، هتجوز حارتسمو ، هتانب عزفم

يقاسو األيجلا، ئشنمو ، دصلا طئاحو ، رغثلا يماح وهو هيلإ،

ىنسأو ، لزانملا عفرأب وهف ، هعمط رصنلا هبدأ،و دجلا ، سرغلا

. بتارملا

اًران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ ىلا:(اي هللاعت قلا

نوصعي ال دادش غالظ مالةكئ اهيلع ةراجحلا و سانلا اهدوقو

.[6: ميرحتلا ]( نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ هللاام

مكسفنأ :(اوق هلوق هنع-يف هللا يضر - طبلا يبأ نب يلع نع

. مهوبدأو ، مهوملع )قلا: ةراجحلا و سانلا اهدوقو اًران مكيلهأو

.[491/23 نايبلا عماج ]

انيلع نأ ىلع لدي اذهو هللا-:( همحر - صاصجلا ركب وبأ قولا

نم هنع ىنغتسي ال ،امو ريخلا و نيدلا انيلهأو وأالاند ميلعت

.[364/5-365 نآرقلا ماكحأ اآلباد)[
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هنأ ىلع اهب لدتساو هللا-:( همحر - يسول اآل نيدلا باهش قولا

الء، ؤهل هميلعتو ضئارفلا نم بجي ام ملعت لجرلا ىلع بجي

هيبأ) نم ضعب دلولا ؛ألن سفن األوالديفاأل مهضعب لخدأو

.[351/14 يناعملا حور ]

هللا ىلص يبنلا -،نع امهنع هللا يضر - رمع هللانب دبع نعو

: هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار، مكلك قلا:( ملسو هيلع

ىلع ةيعار ةأرملا هتيب،و لهأ ىلع عار لجرلا عار،و واألريم

( هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار، مكلكف ، هدلوو اهجوز تيب

.(1828،20) ملسمو ،(5200) يراخبلا

هللا ىلص هللا لوسر هنع-،نأ هللا يضر - نبمكلا سنأ نعو

مأ ظفحأ : هاعرتسا امع عار لك لئاس هللا قلا:(نإ ملسو هيلع

.(4492) نابح نباو ،(292) يئاسنلا عيض)

هللا لوسر تعمس هنع-قلا: هللا يضر - راسي نب لقعم نعو

، ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم :(ام لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

( ةنجلا هيلع هللا مرح ،إال هتيعرل شاغ وهو ، تومي موي تومي

.[25/5 هدنسم يف[ دمحأو ،(142) ملسمو ،(7150) يراخبلا
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هاجت ةريبكلا األب ةيلوؤسم ىلع ليلد اهريغو صوصنلا هذهف

هناحبس هللا مامأ اهنع لأسيس اًقوقح هيلع مهل نأو ، هلهأو هجوز

! اًباوص باوجللو ، اًباوج لا ؤسلل دعُي نأ هيلعف ،

هيلع هقنع يف قح وهو ، ميلعتلا قح : قوقحلا هذه نمض نمو

اًعم. واإلثان روكذلا ألوالهد هدادس

ام هميلعتو هدلو بيدأت ىلعاألب هللا-:(نإ همحر - يوونلا قلا

ىلعاألب بجاو ميلعتلا اذهو ، نيدلا فئاظو نم هيلإ جاتحي

حيحص حرش ]( ةيبصلا و يبصلا غولب لبق ءايلو األ رئاسو

.[44/8 ملسم

ةنامأ دلولا نأ دلا ولا ملعيلو هللا-:( همحر - يزوجلا نبا قولا

ص:134]. ، يناحورلا بطلا و فئاطللا هقنع)[ يف

يغبني يذلا لصاأللو هللا-نأاأل همحر - نودلخ نبا دكؤيو

اًخوسر دشأ رغصلا يف ميلعتلا ): لوقيف ، ميلعتلا هب:وه مامته اال

.[740/1 نودلخ نبا خيرات ]( هدعب امل لصأ وهو ،
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، اًضيأ ،لبواألم بسحف األب قتاع ىلع العقي قحلا اذهو

ةراد ،واإل ميلعتلا ،و ةيبرتلا اًعم: نيدلا ولا قتاع ىلع عقيف

نادلا -يأ:ولا امهف هللا-:( همحر - يزوجلا نبا لوقي ، هيجوتلا و

،فال هحلا صم ىلع الهن محيو ، هناملعيو ، امهدلو نايبري -

رغصلا يف ميلعتلا ،نإف هميلعتو هبيدأت نع ارتفي نأ ىغبني

رمعلا مساوم ىلع رمغلا مئانلا هيبنت ]( رجحلا يف شقنلا ك

ص:39]. ،

يبصلا :(و اًسيفن هللا-كالاًم همحر - يلا زغلا دماح وبأ لوقيو

نع خةيلا ةجذاس ةسيفن ةرهوج رهاطلا هبلقو ، هيدلا دنعو ةنامأ

هب امميلا لكل لباقو ، شقن لكل لباق وهو ، ةروصو شقن لك

ةرخ واآل ايندلا يف دعسو هيلع، أشن هملعو ريخلا دوع هيلإ،نإف

رشلا دوع نإو ، بدؤمو هل ملعم لكو هاوبأ هباوث يف هكراشي ،

ميقلا ةبقر يف رزولا ناكو ، كلهو يقش مئاهبلا لا مهإ لمهأو

.[72/3 نيدلا مولع ءايحإ هل)[ يلا هيلع،وولا

ةينيدلا اهتايح نوؤش يف هجاتحت ام هتجوز ميلعت لجرلا ىلعو

،امكقلا هتجوزل جوزلا ةياعر روص نم اذهو ، ةيويندلا و

.[34: ءاسنلا ]( ءاسنلا ىلع نوماوق لا جرلا ىلا:( عت
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ىلع نوموقي لا جرلا نأ ىنعملا :(نإف ةرهز وبأ دمحم لوقي

اآلءاب موقيف ، ةيامحلا وكلاالةءو ةياعرلا و ظفحلا ب ءاسنلا نوؤش

، نهنيدو النهق خأو نهسفنأ ىلع ةظفاحملا و مهتانب ةياعر ىلع

و ةياعرلا و ظفحلا ب مهتاجوز نوؤش ىلع نوموقي جاوز واأل

نأ ررقأ ينإ ،لب ةسايرلا ءيجت انه نمو ، ةنايصلا و ةيامحلا

ةيامح هيف امنإ ، ةساير هيف سيل ةجوزلا نوؤش ىلع لجرلا مايق

ةساير لجرلل ناك ،اذإف تافيلكتلا عيزوت ليبق نم وهو ةياعرو

هللا ىلص يبنلا اذلوقلا ، ةيعون ةساير اًضيأ ةأرمللف ، ةماع

، هتيعر نع لوؤسمو هلهأ يف عار لجرلا }: ملسو هيلع

(...{ اهتيعر نع ةلوؤسمو اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملا و

.[1667/3 ريسافتلا ةرهز ]

هنع-قلا: هللا يضر - يرعش األ ىسوم يبأ ثيدح انعم رم دقو

لجر : نارجأ مهل :(ثالةث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا

اذإ كولمملا دبعلا ،و دمحمب نمآو ، هيبنب نمآ باتكلا لهأ نم

نسحأف اهبدأف ةمأ هل تناك لجرو هيلا، وم قحو هللا، قح ىدأ

؛هلف اهجوزتف اهقتعأ ،مث اهميلعت نسحأف اهملعو ، اهبيدأت

.(241،154) ملسمو ،(97) يراخبلا ( نارجأ

هتمأ لجرلا ميلعت :(باب هلوقب يراخبلا هل مجرت ثيدحلا اذهو

عئارش هلهأو هتانب ميلعت يف ملا علا ىلع ديكأتلا هيفو ،( هلهأو

ب فيكف اإلءام، ميلعت ىلع ثحتسي ثيدحلا ؛ألناذه نيدلا
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ينيمامدلل عماجلا حيباصم ]. رينملا نبا ؟قهلا براق األ رئارحلا

.[229/1
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يفاإلسالم: اهميلعتو ةأرملا ملعت خيرات : عساتلا بلطملا

رجف غوزب ذنم ةملسملا ةأرملل واألبد ةوعدلا و ملعلا خيرات أدبي

قرشم خيرات ناثو. واأل ةيلهاجلا رصع ءاهتناو اإلسالم،

،ال ةودق جذامنو ، ةقماس اًممق هتاحفص نيب لمحي فّرشم

ةملسملا ةأرملا تناك اًمئادف يخلا، ىلع رمت ببلا،وال رطخت

، دقاحلا و لهاجلا ،و دراولا و رداصلا دالء هردكت ال اًرحب

اهخيراتلو ، لثملا اهب برضي يتلا يهف ، دناعملا و ثيبخلا و

اهعست فال جذامنلا هذه نع ثيدحلا اندرأ اذإو لثأ، اهفرشو

عضوم يف نحنو ، تادلجملا ضعب ،وال تاحفصلا آالف

كلاالماملق ريخو ، راثكإو ةدايز مدعو ، راصتخاو راصتقا

. قنعلا ب طاحأ قلاالةدام نم يفكيو لدو،

-49] مائللا تاهبش درو اإلسالم نساحم ةعوسوم يف ءاج

ةراضحلا لظ يف ةملسملا ةأرملا ةناكمو خيرات 48/11]:(نإ

نم هئادعأ نثارب يف ملااإلساليم علا عقي نأ لبقو اإلسالةيم،

،نإ ميلعتلا و ملعتلا و ملعلا يف اًفرشم اًخيرات ناك ، برغو قرش

اإلسال مولعلا ةصاخبو ملعلا جماالت يف تزرب ةملسملا ةأرملا

،نإاإلسالممل اًديعب اًوأش مولعلا كلت يف نهضعب غلب ىتح ةيم

نيدلا مولع نم تءاش ام ملعتت نأ ةأرملل زيجي نأب فتكي

تناك ،دقو لجرلا ىلع هبجوأ امك كاذ اهيلع بجوأ ،لب ايندلا و

لا، جرلا ك نملعتي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع ىلع ءاسنلا
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اًدعوم نهل نددح دق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك لب

ىلص يبنلا ةنس يف كلذ درو ،امك ملعتلا و ملعلل هيف نرضحي

. هتريسو ملسو هيلع هللا

ةشئاع نينمؤملا مأك ملسو هيلع هللا ىلص هجاوزأ ضعب ناكو

نم اًددع ملعت كلذب تناكو ، ملعلا اهنع ذخؤي اهنع- هللا يضر -

هللا لوسر نعحلا لا ؤسلا ب اهيلإ نوهجوتي اوناك نيذلا لا جرلا

نم هب سأب ال اًددع ملعت تناك ،امك هيدهو ملسو هيلع هللا ىلص

ةفرعم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تاجوز ضعبل ناكو ، ءاسنلا

نم ريثكو ، ميركلا نآرقلا تايآ ضعبل ريسفتلا اياضق نم ريثكب

. هقفلا لئاسم

، انفلسأ امك ملعتلا و ملعلا بلط ىلع ءاسنلا ضرح نإاإلسالم

ءاسنلا ضعبل ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع دعبو

يأ يف اًليلق نهددع نكي ،ملو ملعلا يف ةخسار مدق تاملسملا

( ةرهدزم اهيف اإلسالةيم ةراضحلا تناك يتلا نورقلا نم نرق

. ىهتنا

، تاثدحمو ، تاملا عل مجارت ملعلا لهأ نم ريثك مجرت تلق:دق

الء" عأالمبنلا يف"ريس يبهذلا ،ك تاهيقفو ، تاظفاحو

،" دادغب خيرات يف" يدادغبلا بيطخلا اإلسالم"،و خيرات و"
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يف ناكلخ نباو ،" ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا يف" يناعمسلا و

،" تاغللا و ءامس األ بيذهت يف" يوونلا "،و نايع األ تايفو "

يف يلبنحلا دامعلا نباو ،" ديرفلا دقعلا يف" هبر دبع نباو

الين قسعلا رجح نباو ،" بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش "

" رمغلا ءابنإ "و" ةباحصلا زييمت يف ةباص "اإل هبتك يف

ركاسع نباو ،" ةنماكلا رردلا ةيلا"و" علا بلا طملا و"

يف رحنلا يف"قالةد ةمرخماب بيطلا "،و قشمد خيرات يف"

يف يواخسلا يف"األعالم"،و يلكرزلا "،و رهدلا نايعأ تايفو

يف نيمثلا دقعلا يف" يسافلا نيدلا يقتو لاالعم"، ءوضلا "

ريثك. مهريغو األنيم"... دلبلا خيرات

ةنبل فيضي نأ ةلا حك اضر رمع يروسلا خرؤملا عاطتسا امك

ةبتكملا زونك ىلإ اًزنكو ، نفلا اذه تانبل ىلإ بهذ نم

برعلا يملا ع يف ءاسنلا (عأالم هتعوسوم اإلسالةيم،يف

، ةأرما يفلأ ةبارقل مجرت ،دقو تادلجم ةسمخ واإلسالم)يف

نوطب يف اًبقنم ، نمزلا نم اًحدر اهيف ثحابلا ثكم ثيح

هتعوسوم ميدقت عاطتسا ىتح ؛ ةطوطخملا و ةعوبطملا رافس األ

،لااليت ءاسنلا عأالم نم اًلئاه اًددع اهيف عمج ويتلا سانلل

ملعلا يف: اًزراب اًرثأ واإلسالم برعلا يعمتجم يف ندلخ

وبلاالةغ،و ،واألبد ةراد اإل نسحو عادب ،واإل ةراضحلا و

،وربلا ناطلسلا و ذوفنلا ،و ءايحلا و ةفعلا ،و ءاهدلا و ةسايسلا

هتعوسوم نوكتل هنم اذه ...لك نامي واإل دهزلا ،و ناسح واإل
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ءانعلا ضعب مهنع ففخي اًنيعمو ، مهثحب يف نيثحابلل اًدشرم

. بيقنتلا لاو ؤسلا و شيتفتلا خالل هنوفداصي يذلا

اًرود فسوي ريخ دمحم يروسلا خرؤملا و بتاكلل اًضيأ ناكو

بتكلا ضعب فينصتب ماقف ، ةيضقلا هذه نع عافدلا يف اًمهم

اهنم: ، ةداملا ةليقث اهنكل ؛ مجحلا ةريغص ربتعت ،ويتلا ةديفملا

،( تاظفاح تائراق )،و( نهتافلؤمو ءاسنلا نم تافلؤملا )

. اهريغو ( تاملا ع تاهيقف و(

نم روصع ىلع حضاو لكشب لدت اهريغو تافنصملا هذهف

رختفي ، ءاجر لكاأل يف نرشتنا تاملا ،عو ءاسنلل راهدز اال

نم نهنمو لإلءاتف، اًلهأ تناك نم نهنمف واآلءاب، تاهم األ نهب

، ءاكذلا و ةمكحلا لهأ نم تناك نم نهنمو ، ءادتق لال اًلهأ تناك

. ءامسلا يف نهب ىدتهي اًموجن ، ءادوسلا لهجلا ةنمزأ يف نكف

ةنمز واأل خيراتلا رم ىلع األةلثم، ضعب برضن نأ اندرأ اذإو

،فال ةيميلعتلا اهتكراشمو ، ةيملعلا ةأرملا ةناكم ىلع انلدت ،

- قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع نينمؤملا مأب ءدبلا إال اننكمي

ةنطفلا ،و ةيهقفلا ةميكحلا ،و ةظفاحلا ةملا اهنع-،علا هللا يضر

اهيلإ عجري األيجلا، ةيبرمو لا، جرلا و ءاسنلا ةملعم ، ةبيبللا

تاجعزملا اياضقلا ،و تاهبتشملا عوقوو ، تامز دنعاأل سانلا
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، تامهلدملا يف اًنيقيو ، تاملظلا يف اًرون مهل تناكف ،

تارشع اهراثآو اهبقانم يف تفنُص الت، كشملا يف ةنينأمطو

ناكف ، تابتكملا فوفر اههقفو اهتيصخش ،موألت تافنصملا

. تامملا دعبو ةايحلا يف اًرهاظ يفاألةم اهرثأ

ناكو ، همولعو ميركلا نآرقلا ب اهنع-عةملا هللا يضر - تناك

ناك ،اذل هريسفت نآرقلا ىلإ تعمج اهب، صاخ فحصم اهل

نآرقلا مولع يف .[اإلناقت تارم ثالث فحصملا مجحب

.[96/1

، نيثدحملا رابك اهنع-نم هللا يضر - ةشئاع نينمؤملا مأ دعتو

ناتئامو نافلأ هتور امم انلصو يذلا نإو ، ةيوبنلا ةنسلا ظافحو

ةعبرأو ةئام ىلع اهنم ملسمو يراخبلا قفتا ، ثيداحأ ةرشعو

ملسمو ، نيسمخو ةعبرأب يراخبلا درفناو ، اًثيدح نيعبسو

اهنأ ةباحصلا نم اهريغ نع تزاتما .دقو نيتسو ةينامثب

ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم ةهفاشم ثيداح كلتاأل تعمس

. ىنعملا الب طفللا ب ثيدحلا ةياور ىلع ظفاحت تناكو ،

ةشئاع هقف ةعوسوم ص:40]،و[ ، يشكرزلل ةباج :[اإل رظنا

ص:87-85]. ، ليخدلا ديعسل
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راشي هقفلا اهنع-يف هللا يضر - ةشئاع نينمؤملا مأ تناكو

نم رهشأ ، مظنلا ةريثك ، مهفلا ةيكذ ، ملعلا ةريزغ ، نانبلا ب اهيلإ

ملع. ىلع ران

ىلعاإلطالق)[ريس األةم ءاسن هللا-:(هقفأ همحر - يبهذلا قلا

الء135/2]. عأالمبنلا

هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ةخيشم تيأر : قورسم قولا

. ضئارفلا نع اهنولأسي رباك األ ملسو هلآو هيلع

ملعأو ، سانلا هقفأ ةشئاع تناك : حابر يبأ نب ءاطع قولا

. ةماعلا يف اًيأر سانلا نسحأو ، سانلا

هقفب،وال ملعأ اًدحأ تيأر هيبأ:ام ،نع ةورع نب ماشه قولا

. ةشئاع نم رعشب ،وال بطب

رمأ انيلع لكشأ هيبأ:ام ،نع ىسوم يبأ نب ةدرب وبأ قولا

اًملع. هيف اهدنع اندجو إال ةشئاع هنع انلأسف
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تاهمأ عيمج ملع ىلإ ةشئاع ملع عمج :ول يرهزلا قولا

. لضفأ ةشئاع ملع ناكل ؛ ءاسنلا عيمج ملعو نينمؤملا

اًدحأ تيأر ،قلا:ام دانزلا يبأ نع راكب نب ريبزلا دنسأو

يتياور !قفلا:ام كاورأ هل:ام ليقف ، ةورع نم رعشل ىورأ

. اًرعش هيف تدشنأ إال ءيش اهب لزني ناك ؟ام ةشئاع ةياور يف

.[233/8 الين قسعلا رجح النب ةباص [اإل

األةم، تاهيقفو تاملا ع ءامسأ ةيقب درس لمكن نأ اندرأ اذإو

نيأ نمو أدبن نيأ نمف قاش، ةفلكلا نم بابو ، رذعتم رمأ اذهف

؟! يهتنن

نيدلا عالء تنب ةمطاف : ةليلجلا ةيفنحلا ةيهقفلا كلتف -

جرخت تناك ،" ءاهقفلا ةفحت " بحاص يفنحلا يدنقرمسلا

ماق ،دقو اهدلا و طخو اهطخ اهيلعو اهدلا و تيب نم ىوتفلا

بقلملا يناساكلا نيدلا عالء دمحأ نب دوعسم نب ركب وبأ اإلمام

بيترت يف عئانصلا عئادب يف" هتفحت حرشب ، ءاملعلا كلمب

هب بجعأ ، هانعم همسا قباط اًميظع اًحرش ناكف " عئارشلا

اولا: ،قف ةمطاف هتنبا هجوزف يدنقرمسلا نيدلا عالء هذاتسأ

اهيلعو جرخت ىوتفلا تناك اهدعبو ، هتنبا هجوزف هتفحت حرش

. اهجوز طخو اهدلا و طخو اهطخ
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، ةيناوريقلا تارفلا نب دسأ تنب ءامسأ : ةيفنحلا ةهيقفلا كلتو -

فسوي يبأ نيمام اإل بحاصو ، اهيضاقو ةيقيرفإ عملا اهدلا و

، ةرظانملا لاو ؤسلا يف كراشت تناكو ، سنأ نب كلا مو

لهأ يأر ىلع هقفلا ،و ثيدحلا ةياورو ، ةليضفلا ب ترهتشاو

. ةفينح يبأ باحصأ قارعلا

، ةيناوريقلا ةجيدخ : ةيكلا ملا ةهيقفلا ،و ةليلجلا ةملا علا تناكو -

روم، التاأل ضعمو ، نيدلا لئاسم يف اهرصع ءاسن اهيتفتست

، يكلا ملا يخونتلا نونحس : رحبلا ،وعلاالةم ربحلا اهدلا و ناكو

. دمحم علاالةم اهوخأ اذكو ، هرومأ تامهم يف اهريشتسي

ةعماج ملا" علا يف ةعماج مدقأ ءانبب يرهفلا ةمطاف تماقو -

كلذبو ، سلدن األ عماج ءانبب ميرم اهتخأ تماقو ،" نييورقلا

ىلع تناك ، ثاحب واأل يلا علا ميلعتلل ةسسؤم مدقأ ءانب نأ نيبتي

. ةملسم ةأرما دي

يضاقلا تنب ةتيتس : ةيتفملا ةملا ،وعلا ةيعفاشلا ةيهقفلا اندنعو -

ظفحأ نم تناك ، يلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا هللا دبع يبأ

، ةريره يبأ نب يلع يبأ عم يتفت تناكو ، يعفاشلا هقفلل سانلا

تاريخلا يف ةعراسم ، ةقدصلا ةريثك ، اهسفن يف ةلضاف تناكو

. ثيدحلا اهنع بتكو تثدح ،
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، يزغلا دمحم تنب بنيز : ةيعفاشلا ةهيقفلا اًضيأ اندنعو -

بيد واأل خرؤملا اهوخأو ، يزغلا ردبلا هيقفلا وهاإلمام اهدلا و

قرط نم امهنع انأ يورأو ، يزغلا دمحم نب دمحم مجنلا

. رهدلا ديرافأو ، رصعلا بيجاعأ نم بنيز تناكو ، ةريثك

تنب فيطللا :ةمأ قشمد لهأ ةملا ،عو ةيلبنحلا ةهيقفلا اندنعو -

ةلبانحلا خيش اهدلا ،و يلبنحلا نبا مجن نب نمحرلا دبع حصانلا

فيناصت ،اهل ةفيفع ةحلا ص ةلضاف تناك ، ةمادق نبا دعب

. تاعومجمو

تنب ميرم دمحم :مأ ةاضقلا تسو ، ةيلبنحلا ةدنسملا اندنعو -

ريخلا لهأ نم تناك ، نمحرلا دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع

دنسم : روهشم باتك اهلو ، ثيدحلا ب تاملا علا نمو ، لضفلا و

، ةياور نم24 ءزج ةيلبنحلا نمحرلا دبع تنب ميرم هللا ةمأ

نبا باهشلا اهل جرخو . ميهاربإ ديسلا يدجم : قيلعتو قيقحت

ةرشع يتنثا يف عقتو " ميرم ةخيشلا مجعم الين" قسعلا رجح

. نامثع دمحم : قيقحت نم عوبطم وهو ، اًسلجم
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نم تاملا عل جذامنلا ضعب ركذ يف ضيف نم ضيغ اذهف

، ةفلتخم روصع نمو ، نادلبلا فلتخم نمو ، بهاذملا فلتخم

قرشم خيرات ،نم ةديدم ةنمزأو ، ةديدع روصع ىلع انلدت

يف ةفرعملا و ملعلا حورص دييشت يف اهماهسإ ،و ةملسملا ةأرملل

ملااإلساليم. علا

ةأرملا اً،ف زراب ًا رهاظ ةزاج واإل دانس يفاإل ءاسنلا رود نأ امك

لا جرلا لا،و جرلا زيجت اذه انموي ىتح والزتلا تناك

نورختفي ءاملعلا ناك املا طلو ، اهنوسرديو مهسردت ، اهنوزيجي

تابث األ بتك يف اًدج ريثك اذهو ، مهديناسأ يف هنوركذيو اذهب

، اهركذ لوطي ... مجاعملا و سراهفلا و تاخيشملا و تازاج واإل

: رصحلا لاال ثملا ليبس ىلع رظنيو ، اهرصح بعصيو

،" ةروثنملا ءازج واأل ةروهشملا بتكلا ديناسأ ديرجت "-

رجح نبا ظفاحلا "لإلمام سرهفملا مجعملا ": ىمسيو

علاالةم انخيش نع اهنم: ، ةريثك قرط نم هيورأو الين، قسعلا

دبع نب يلع دمحم هدج ،نع يطيقنشلا وددلا نب نسحلا دمحم

، ينكجلا دودولا دبع نب هيظحي ،نع يمشاهلا يكرابملا دودولا

رمع نب دماح ،نع يوم األ يسلجملا سملا دمحم نب دمحم نع

همم يلع نبا يضاقلا ،نع نييلترابلا طاطخلا هيقفلا ،نب

، ينسحلا لضافلا يبأ نب لضافلا خويشلا خيش ،نع يعابسلا

الل جلا ،نع يمقلعلا ناهربلا ،نع يروهج يلعاأل نع
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الين. قسعلا رجح نبا ،نع يراصن األ ايركز ،نع يطويسلا

يورأو ، يناتكلا يحلا دبع دمحم "عللالةم سراهفلا سرهف "-

ةزبخوب األنيم دمحم علاالةم نع اهنم: ، ةريثك قرط نم هتبث

كالامه، يشبحلا ركب يبأ نب دمحم رمعملا خيشلا ،و يناوطتلا

هنع.

" تابث واأل جماربلا و سراهفلا و تاخيشملا و مجاعملا مجعم "-

. ةرشابم هنع هيورأو ، يلشعرملا فسوي روتكدلا دنسملا خيشلل

مولعلا يف غوبنلا دح دنع اهتحيرق ةملسملا ةأرملا ب فقت ملو

مولعلا فلتخم ،نم روفوم بيصنب تذخأ ،دقف ةيعرشلا

ذنم ةملسملا ةأرملل ناك ...دقف نونكملا و اهنم رهاظلا ، نونفلا و

ةديفر ةيباحصلا ،ف بطلا مولع يف اًزراب اًرود األلو دهعلا

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهل لعج اهنع- هللا يضر - ةيملس األ

. ىحرجلا ياودتو ، ىضرملا ىلع اهيف موقت ، دجسملا يف ةميخ

(1582) يذمرتلا (1769)،و ملسمو ،(463) يراخبلا : رظنا

.(710) يئاسنلا ،و
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ةفراع تناك دوأ، ينب ةبيبط بنيز اًضيأ بطلا ب ترهتشاو

، نيعلا آالم ةاوادمو بعلاالج، ةريبخ ، ةيبطلا باألمعلا

يف األءابن نويع ]. كلذب برعلا نيب ةروهشم ، تاحارجلا و

ص:181]. ءابط، األ تاقبط

ةعانصب نيتملا ع اهتنبو ديفحلا رهز نب ركب يبأ تخأ تناكو

يف تاناتسراميبلا خيرات ]. سلدن باأل اترهتشا ،دقو بطلا

ص:16]. ، ىسيع دمحأ روتكدلل اإلسالم

معنملا دبع هللانب دبع نب دمحأ يضاقلا تنب نسحلا مأ تناكو

دوجت ، سلدن باأل ةدلب ، ةشول لهأ نم يلا جنطلا رفعج يبأ

، بطلا لئاسم دارفإو ، بطلا نم نونف يف كراشتو ، نآرقلا

ص:17]. ، قباسلا عجرملا ]. رعشلا مظنتو

ىلوطلا ديلا نهلف ، جرح وال ثدحف رعشلا ب ءاسنلا راهتشا امأو

يبأ تنب ءامسأ - ئراقلا يخأ - كنودو األىلو، نورقلا ،ذنم

ةمامأو ، ثراحلا تنب ىورأو ، بلطملا دبع تنب ىورأو ركب،

تنب مامتلا ردبو ، ةيزاجحلا فسوي تنب علاالء ،مأو ةيذبرلا

، ةيبطرقلا دعسلا ،مأو مصتعملا تنب ماركلا ،مأو نيسحلا

ريثك. نهريغو
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لوقي ، اًبلطم بعص لك نم بعصأ نهئامسأ رصح لب

تارعاشلا ءاسنلا يف فيطل ءزج هللا-:(اذه همحر - يطويسلا

، تايلهاجلا نم ءابرعلا برعلا نم تامدقتملا نود ، تاثدحملا

( ةرثك نيصحي ال كئلوأ ؛نإف تامرضخملا ،و تايباحصلا و

ص:23]. ، يطويسلل ءاسنلا راعشأ يف ءاسلجلا ةهزن ]

ةحاجرلا وبلاالةغ،و يفاألبد اًرضاح ناك ةأرملا رود نأ امك

تنب دنه ةيباحصلا اندنعف ... ةعاربلا و نايبلا ،و ةحاصفلا و

طبلا، يبأ نب يلع تنب بنيزو ملع. ىلع ران نم رهشأ ةبتع،

اندنعو . ردقلا ةعيفر ، ةحيصف ، ةبيطخ ، ةلزج ةبيبل تناك

،عةملا ةحيصف ، ةبيدأ تناك هللا، ديبع نب ةحلط تنب ةشئاع

مداق،مل نب دمحم نب دمحأ تنب ةشئاع اندنعو . برعلا رابخأب

اًملعو اًمهف اهلداعي نم سلدن األ رئارح نم اهنامز يف نكي

قلا تنب نوهزن ةرعاشلا و األةبيد اذكو . اًرعشو ًةحاصفو اًبدأو

تنب ةسنؤمو ، ةسانك نبا ةيراج ريناندو ، ةيطانرغلا اليع

، ةيسلدن األ نودمح تنب ةصفحو ، راطيبلا نب يلع نب دمحم

، يعيلقلا تنب ةهزنو ، ةينوعابلا ةشئاعو ، باتني تنب ءاقروو

ريثك. نهريغو ، فسوي نب دمحم تنب راضنو

ولوال واألبد، ةفاقثلا و ملعلا يف اًرضاح اًمئاد ناك ةأرملا رودف

راثعلا ةيطم ناك ذإ لمملا باهس نعاإل فورصم يثحب نأ

. نهمجارت ركذو ، نهئامسأ درسب ُتمقل ءادر؛ واإل
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لظ يف ةأرملا ميلعت لوح ةفصنملا تاداهشلا ضعب ضرعنسو

ةداهشلا قح اودأ نيذلا ركفلا رارحأ اإلسالةيم،نم ةراضحلا

كلذ. يف

عيمج ةرياسملا لك رياسي ةأرملا ميلا عت :(نإ هينيد نيتيا لوقي -

اًضيف ضافي اإلسالم راهدزا رصع يف ناك ،دقو نيدلا ميلا عت

ةفاقث نم عفرأ كاذنيح نهتفاقث تناكو ، تاملسملا ىلع

ص:33]. اإلسالم، رونب ةصاخ ةعشأ دجلا)[ نود تايبرو األ

ءاوس سرادملا ىلإ نبهذي تانبلا تناك ): تنارويد لو لوقيو -

ةصق ]( ونفلا يفاألبد تاملسملا ءاسنلا نم ددع غبنو ، ءاوسب

.[306/13 ةراضحلا

ةيبرت نهنيقلت ىلع تانبلا ميلعت موقي ): رلسير كاج لوقيو -

ركبم تقو يف نهلعجو الة، صلا نهديوعت ىلعو ، ةميوق ةينيد

ضرق نملعي اًضيأ تاونس دعبو ، ةيلزنملا لألمعلا تاحلا ص

ص:54]. ، ةيبرعلا ةراضحلا ]( نونفلا و رعشلا

مارتح باال عتمتت ةأرملا تناك ): رازاوب ليسرام لوقيو -

ذئموي تناك ،دقف اينابسإب ةيوم الةفاأل خلا لظ يف ةيرحلا و
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ةيناسنإ ]( ةيفاقثلا و ةيعامتج اال ةايحلا يف ةمات ةكراشم كراشت

ص:108]. اإلسالم،

يف نجرخأ دق تاملسملا ءاسنلا ): نوبول فاتسوك لوقيو -

سرادم جرخت ردقب تاملا علا تاروهشملا نم رباغلا رهدلا

.[83/1 ةيبرعلا ةراضحلا )[اإلسالمو مويلا برغلا يف اإلثان

تارخأتم - تاملسملا - ءاسنلا نكت :(مل دلوبوك نيلفيإ لوقتو -

تاملا ع نهنم أشن ،دقف فراعملا و مولعلا ناديم يف لا جرلا نع

( ةايحلا ناولأ لكو ، رعشلا ،واألبد،و خيراتلا ،و ةفسلفلا يف

ص:51]. هللا، نع ثحبلا ]

تاديس سانلا دهاشو بكرلا :(راس هكنوه ديرغيز لوقتو -

، دجاسملا يف تارضاحملا نيقليو ، عرشلا و نوناقلا نسردي

دي ىلع اهتسارد يهتنت ةديسلا تناكف . نيدلا ماكحأ نرسفيو

ام اهسفنب يه سردتل اًحيرصت مهنم ،مثنتلا ءاملعلا رابك

تابيدأ نهنيب نم تعمل ،امك ةخيشلا ةذاتس األ حبصتف ، هتملعت

نع اًجورخ ،وأ ةضاضغ كلذ يف ىرت ال سانلا ،و تارعاشو

ص:470]. ، برعلا ىلع عطست برعلا سمش ديلا)[ قتلا
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تاملسملا نم ريثك لا مهإ فس!-نم -لأل مويلا هارن ام نإو

بر يضرُي ،وال نيبجلا هل ىدنيو ، بلقلا يمدي ام ملعلا بلطل

، سابللا و ةنيزلا ب ةملسملا ةأرملا مامتها حبصأف ، نيملا علا

ىوتسم طبه ىتح ؛ سارع التواأل ،وفحلا سامل واأل بهذلا و

األىلو، ةيلهاجلا تداعو ، ملعلا ناديم يف ةملسملا ةأرملا

. ىلوملا هللا انبسحو

راصع يفاأل ينيدلا ركفلا الل حمضا يلا:(عم زغلا دمحم لوقي

يف اًلجخم اًطوبه ةأرملل يناسن اإل ىوتسملا طبه ةرخأتملا

اهرثآم رشنت األىلو ةيلهاجلا تداعو واألبد، ملعلا ناديم

! اهتاعزنو

رئاظن اهل نوكت نأ ليحتسي األلّو ءاسنلل تاملك أرقن اننإ لب

يف ةأرملا ةريخ..)[ األ فلختلا راصعأ يف ءاسنلا ناسل ىلع

ص:29]. اإلسالم،

األىلو ةيلهاجلا يف ةيبرعلا ةأرملا نأ قحلا :(و اًضيأ لوقيو

مايأو برحلا مايأ ةريثك نيدايم يف ناسحلا اهلئامش تزرب

مامأ تعضو يتلا قئاوعلا اهمامأ عضوت ،ملو ءاوس ىلع ملسلا

لألةماإلسالةيم) ماعلا طاطحن اال روصع يف تاملسملا

ص:34]. ، قباسلا عجرملا ]
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: ةباتكلا ةأرملا ملعت : يناثلا ثحبملا

: نيبلطم ىلع لمتشيو

ةباتكلا ةليضف األلو: بلطملا

ةباتكلا ءاسنلا ملعت مكح : يناثلا بلطملا
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: ةباتكلا ةيلضف األلو: بلطملا

، ةباتكلا مهملع نأ هدابع ىلع همركو ىلا هللاعت لضف ميظع نم

.[4: قلعلا ]( ملعبملقلا يذلا ىلا:( عت قلا

( طخلا و ةباتكلل هقلخ هللا-:( همحر - يربطلا ريرج نبا قلا

.[520/24 نايبلا عماج ]

يف ليلك )[اإل ةباتكلا ةليضف هللا-:(هيف همحر - يطويسلا قولا

ص:295]. ، ليزنتلا طابنتسا

لص :فاألقالميفاأل انؤاملع هللا-:(قلا همحر - يبطرقلا قولا

.وملقلا بتكي نأ هرمأو هديب، هللا هقلخ يذلا األلو: ملقلا ثالةث:

ريداقملا اهب نوبتكي مهيديأب هللا اهلعج :قأالمملاالةكئ، يناثلا

هللا اهلعج ، سانلا ثلا:قأالم ثلا واألمعلا.وملقلا نئاوكلا و

ةباتكلا يفو . مهبرآم اهب نولصيو اهبكالمهم، نوبتكي ، مهيديأب

هب صتخا امم نايبلا ،و نايبلا ةلمج نم ةباتكلا ةمج.و لئاضف

.[108/20 نآرقلا ماكح أل عماجلا ]( يمد اآل
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هب رصتنيو ، موضهملا قحلا ،و مولعلا ظفحت تلق:بملقلا

قولخملا وهو ، مولظلا نئاخلا ىلع اًدهاش نوكيو ، مولظملا

طلغلا عوقوو ، نايسنلا عنميو ، قوقحلا طبضي يذلا ، قودصلا

، نيعلا ك اًدهاش نوكيل ، نيّدلا ةباتكب هللا رمأ اذه لثملو ، ناسن لإل

لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ىلا:(اي هللاعت قلا

.[282: ةرقبلا ]( هوبتكاف ىمسم

نيّدلا ةباتكب هللا رمأ هللا-:(املف همحر - يدادغبلا بيطخلا لوقي

ناك هيف، بيرلا لوخد نم اًقافشإو هيلع، اًطايتحاو هل، اًظفح

؛ هتباتك حابت نأ ىرحأ نيدلا ظفح نم بعصأ هظفح يذلا ملعلا

اذه يف ملعلا باتك هيف،لب كشلا و بيرلا لوخد نم اًفوخ

،أال ظفحلا نم جحأ ةياورلا الف تخاو دانس اإل لوط عم نامزلا

سانلا هاطاعتي اميف ةداهشلا بتك لعج - زعو هللا-لج نأ ىرت

، نايسنلا دنع ةركذتو ، دوحجلا دنع اًنوع مهنيب قوقحلا نم

النام طبب ججحلا دكوأ اهب نيهومملا دنع اهمدع يف لعجو

ص:83]. ، ملعلا دييقت اهيف)[ هوعدا

إال طخلا فرش نم نكي مل هللا-:(ولو همحر - يدنشقلقلا لوقيو

مدقت الم-امك سلا امهيلع - دوه وأ مدآ ىلع هلزنأ ىلا هللاعت نأ

حاول األ لزنأو ، ةروطسم ءايبن ىلعاأل فحصلا لزنأو ، هركذ

حبص ]( ةيافك هيف ناكل ؛ ةبوتكم الم سلا هيلع ىسوم ىلع

.[5/3 ءاشن اإل ةعانص يف ىشع األ
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نومظعيو ، ةباتكلا ملع نومظعي لبقاإلسالم نم برعلا ناكو

ثالةث نسحي نم مهدنع لماكلا ناكو ، ةباتكلا ةعنص نسحُي نم

ناكو هللا-:( همحر دعس- نبا لوقي ، ةباتكلا اهنمو ، رومأ

، ةيبرعلا ب بتكي يذلا اإلسالم: لوأو ةيلهاجلا يف مهدنع لماكلا

.[409/3-410 ىربكلا تاقبطلا ]( يمرلا ،و موعلا نسحيو
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: ةباتكلا ءاسنلا ملعت مكح : يناثلا بلطملا

لا جرلا ملعت زاوج يف فلخلا و فلسلا ءاملع الخالفنيب

: ءاسنلا يف اوفلتخاو ، ةباتكلا

وهو ، ةباتكلا ملعت نم لص يفاأل ءاسنلا عنمت : مهضعب قفلا

األةوخ، نباو ، يذمرتلا ميكحلا ،و يرزيشلا ،و يبطرقلا لوق

، يراقلا يلع ،وملاال يسول اآل نيدلا ريخ نامعنو ، يدنشقلقلا و

. مهريغو ، يولهدلا قحلا دبعو

ةبترلا ةياهن 109/20]،و[ نآرقلا ماكح أل عماجلا ]: رظنا

رداون ص:104]،و[ ، ةفيرشلا ةبسحلا بلط يف ةفيرظلا

يف ةيرقلا 83-82/3]،و[عمملا لوسرلا ثيداحأ يف لوص األ

ةعانص يف ىشع حبصاأل ص:171]،و[ ، ةبسحلا بلط

ةباتكلا نم ءاسنلا عنم يف ةباص 97 -96/1]،و[اإل ءاشن اإل

حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم "]،و[ ةطوطخم "

دوقع 112/5]،و[ كلملا النب حيباصملا حرش 2884/7]،و[

ص:36]. ، ناوسنلل ةباتكلا ميلعت زاوج يف نامجلا



108

ةباتكلا ءاسنلا ملعت زاوج ىلإ ءاملعلا نم مظع األ داوسلا بهذو

دجم هراتخا ، لبنح نب دمحأ نعاإلمام لوقنملا رهاظ وهو ،

، يباطخلا ،و ميقلا نباو ، حلفم نباو ، ليقع نباو ، ةيميت نب نيدلا

، ينيعلا نيدلا ردبو ، يلبنحلا يكبلعبلا نمحرلا دبعو

، يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحمو ، يناكوشلا ،و يليبدر واأل

. مهريغو ، يفاسعلا دمح نب دمحمو

داعملا 296/3]،و[داز حلفم النب ةيعرشلا :[اآلباد رظنا

ص:137]،و[عمملا ، ميقلا النب يوبنلا بطلا 170/4]،و[

ينابل لأل ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس 227/4]،و[ ننسلا

193/14]،و ينيعلا نيدلا ردبل راكف األ بخن 346/1]،و[

245/8]،و راطو 167/10،268]،و[ليناأل دوبعملا نوع ]

]،و يدابآ ميظعلل ناوسنلل ةباتكلا ميلعت زاوج يف نامجلا دوقع ]

]،و يفاسعلل ةباتكلا ءاسنلا ميلعت بابحتسا يف ةباص [اإل

.[20/9-22 نايبلا ءاوضأ ]

ءاسنلا ملعت زاوج يف مويلا نيرصاعملا ءاملعلا والخالفنيب

اًحضاو مويلا حبصأ اًيفخ،دقف لبق نم ناكاألرم نئلو ، ةباتكلا

،إال ةربتعم ةيملع ةئيه ،وأ ربتعم عملا مويلا دجوي اًيلج،وال

واإلةداف. ريخلا نم اهنأو ، ةباتكلا ءاسنلا ملعت زاوجب تتفأو
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: حيجرتلا و تاشقانملا *األةلدو

: ةباتكلا ءاسنلا ملعت نم نوعناملا لدتسا اًلوأ:

هللا ىلص هللا لوسر اهنع-قتلا:قلا هللا يضر - ةشئاع نع -1

ينعي - ةباتكلا نهوملعت ،وال فرغلا نهولزنت :(ال ملسو هيلع

بعش ] يقهيبلا ( رونلا ةروسو ، لزغلا نهوملعو - ءاسنلا

نباو ،[6/34 طسو األ مجعملا ] يناربطلا 4/90]،و نامي اإل

.[2/430 كردتسملا ] مكاحلا 2/302]،و ءافعضلا ] نابح

يف يناربطلا و نابح نبا دنع ثيدحلا اذه هنع:نأب بيجأو *

،نع قاحسإ نب بيعش ،نع يماشلا ميهاربإ نب دمحم " هدنس

ميهاربإ نب دمحمو ." ةشئاع هيبأ،نع ،نع ةورع نب ماشه

. نيعاضولا نمو ، ثيدحلا ركنم يماشلا

هثيداحأ ةماعو ، ثيدحلا ركنم هللا-:( همحر - يدع نبا قلا

.[98/3 لماكلا ]( ةظوفحم ريغ

نع - ينطق رادلا : ينعي - هتلأسو هللا-:( همحر - يناقربلا قولا

)[ؤساالت باذك قفلا: يماشلا علاالء نب ميهاربإ نب دمحم
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ص:58]. ، يناقربلا

ميهاربإ نب دمحم هللا-:( همحر - يناهبص األ ميعن وبأ قولا

ديوسو ةيقبو ، قاحسإ نب بيعشو ، ملسم نب ديلولا ،نع يماشلا

ص:144]. ، ءافعضلا ]( تاعوضوم ، زيزعلا دبع نب

دنع هنعإال ةياورلا لحت هللا-:(ال همحر - نابح نبا قولا

.[301/2 ءافعضلا ]( رابتع اال

نبا ميهاربإ نب دمحم هللا-:( همحر الين- قسعلا رجح نبا قولا

ركنم ، نادابع ليزن ، دهازلا هللا دبع ،وبأ يقشمدلا علاالء

ص:466]. ، بيذهتلا بيرقت ]( ثيدحلا

نيتملا ب سيل : دمحأ وبأ مكاحلا :(قولا اًضيأ هللا- همحر قولا-

( هعوضوم ثيداحأ ىور : شاقنلا ،و مكاحلا .قولا مهدنع

.[14/9 بيذهتلا بيذهت ]

يماشلا ميهاربإ نب دمحم هللا-:( همحر - ينارسيقلا نبا قولا

ص:189]. ، ةركذتلا ةفرعم ]( ثيدحلا عضي نأ داتعي ناك
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،وال فرغلا نهونكست :"ال ثيدح هللا-:( همحر - يبهذلا قولا

فيك بجعلا ،و هحيحص يف مكاحلا هركذ ... ةباتكلا نهوملعت

صيخلت ؟!)[ باذكلا يماشلا ميهاربإ نب دمحم رمأ هيلع يفخ

ص:232]. ، تاعوضوملا باتك

نبا دمحم ، عوضوم يدنع وهو هللا-:( همحر - ينابل قولااأل

.[30/5 ةفيعضلا ثيداح األ ةلسلس اذه)[ ميهاربإ

نب باهولا "دبع هدنس يف مكاحلا و يقهيبلا دنع ثيدحلا و

هيبأ ،نع ةورع نب ماشه ،نع قاحسإ نب بيعش ،نع كاحضلا

كورتم ، مهتم كاحضلا نب باهولا دبعو ." ةشئاع ،نع

. ثيدحلا

. ثيدحلا كورتم : يقهيبلا و يئاسنلا و يليقعلا قلا

واآلراث ننسلا ةفرعم 78/3]،و[ يليقعلل ريبكلا ءافعضلا ]

.[679/2 يبهذلل لا االدتع نازيم 56/2]،و[ يقهيبلل

هدنع : يراخبلا هللا-:(قلا همحر الين- قسعلا رجح نبا قولا

.قولا هتيأر دق ثيدحلا عضي ناك دواد: وبأ .قولا بئاجع
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، ينطقرادلا ،و يليقعلا .قولا كورتم ةقثب سيل : يئاسنلا

ثيدحلا ركنم : ظفاحلا دمحم نب صحلا .قولا كورتم : يقهيبلا و

، ةيملسب يبأ هنم عمس متاح: يبأ نبا .قولا بذك هثيدح ةماع ،

: فوع نب دمحم .قولا صاق اذه هنع ةياورلا و هثيدح كرتو

اهب،نع ثدحيف ناميلا يبأ دئاوف ذخأي ناك هل:هنأ ليق

.قلا: ةعوضوم ةريثك ثيداحأب ثدحو ، شايع نب ليعامسإ

اهب ثدحي ال نأ يل نمضف هللا، فاخت :أال تلقف هيلإ تجرخف

نويدادغبلا ناك : نادبع قلا نظأو يدع: نبا كلذ.قولا دعب

. سانلا حارأف رسجو مدقأ : يناجزوجلا .قولا مهتعنمف هنونمتأي

ينطقرادلا هيلع.قولا عباتي ال هثيدح ضعبو يدع: نبا قولا

تابولقم هريغو شايع نب ليعامسإ نع :هل رخآ عضوم يف

. نومأم وال ةقث ريغ دواد: يبأ نع يرج .قولااآل ليطاوبو

هب.قولا جاجتح اال لحي ال ثيدحلا قرسي ناك نابح: نبا قولا

بيذهت ]( ةعوضوم ثيداحأ ىور ميعن: وبأو مكاحلا

.[447/6-448 بيذهتلا

اًدج) فيعض اذه باهولا دبعو ): اًضيأ هللا- همحر قولا-

.[69/8 نازيملا ناسل ]

يئاسنلا متاح.قولا وبأ هبذك هللا-:( همحر - يبهذلا قولا

.قولا ثيدحلا ركنم : ينطقرادلا .قولا كورتم : هريغو
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.[679/2]( بئاجع هدنع : يراخبلا

( كورتم مهتم باهولا هللا-:(دبع همحر - يواخسلا قولا

.[788/2 ةيضرملا ةبوج [األ

انثدح قلا: هدنسب [395/2 لماكلا يف[ يدع نبا جرخأ -2

انثدح ، صفح انثدح ، رصن نب رفعج انثدح لهس، نب رفعج

هيلع هللا ىلص يبنلا ،نع سابع نبا ،نع دهاجم نع ثيل

علااليل). نهونكست ،وال ةباتكلا مكءاسن اوملعت قلا:(ال ملسو

يدع: نبا .قلا رصن نب رفعج هتفآو ، حصي ال ثيدحلا اذهو

لماكلا ]( فورعملا ب سيلو ، ليطاوبلا ب تاقثلا نع ثدح )

.[394/2

نع يوري ماشلا ب رودي هللا-:(ناك همحر - نابح نبا قولا

.[214/1 ءافعضلا اهب)[ اوثدحي اممل تاقثلا

ديز نب دامح ،نع رصن نب رفعج هللا-:( همحر - يبهذلا قولا

بحاص هركذ . يربنعلا نوميم وبأ وهو ، بذكلا ب مهتم هريغو
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لا االدتع نازيم ]( ليطاوبلا ب تاقثلا نع ثدح قفلا: لماكلا

.[419/1

، رصن نب رفعجب لصتت هدنسب ثيداحأ ثالةث يبهذلا دروأ مث

"مثقلا: ةباتكلا مكءاسن اوملعت :"ال سابع نبا ثيدح اهنمو

.[419/1-420 قباسلا عجرملا ]( ليطابأ هذهو )

نازيملا ناسل هللا-يف[ همحر الين- قسعلا رجح نبا هعبتو

.[479/2

ريكانملا يوري اذه رفعجو هللا-:( همحر - ينارسيقلا نبا قولا

.[2625/5 ظافحلا ةريخذ ]( تاقثلا نع

مكءاسن اوملعت هللا-:("ال همحر - يسافلا ناطقلا نبا قولا

؛ اهيلإ ليبس فال هتحص علااليل"...امأ نهونكست ،وال ةباتكلا

وهو ، يربنعلا نوميم ،يبأ رصن نب رفعج ةياور نم ألهن

.[217/1 رظنلا ماكحإ ]( ليطاب باأل ثدحي لوهجم
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، ةنتفلل اًببس تناك امبر ؛ألهن ةباتكلا ملعت نع ءاسنلا ىهنت -3

اهيلإ ةقسفلا لصوت نكمأو ، ةدساف ضارغأ ىلإ اهب تلصوتو

كلذ؛ نودب اهيلإ مهلصوت نم عدخأو غلبأو عرسأ هجو ىلع

نم نيع ةباتكلا .و ىوهت نم ىلإ تبتك ةباتكلا تملع اذإ ألاهن

يفو هدي. راثآ وه طخلا ،و بئاغلا دهاشلا رصبي ،اهب نويعلا

نم غلبأ وهف ، ناسللا هب قلطني ال امب ريمضلا نع ريبعت كلذ

نهل، اًنيصحت ؛ نهنع ةنتفلا بابسأ عطق يغبنيف . ناسللا

حلا، صملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد ؛ألن نهبولقل ةراهطو

لوح ماح نم ،ذإ ةيهقفلا دعاوقلا ضعب نم عئارذلا دس نأو

هيف. عقي نأ كشوي ىمحلا

لوص األ رداون 109/20]،و[ نآرقلا ماكح أل عماجلا ]: رظنا

ةيثيدحلا ىواتفلا 83-82/3]،و[ لوسرلا ثيداحأ يف

ص:17- ، ةباتكلا نم ءاسنلا عنم يف ةباص ص:62]،و[اإل ،

.[" ةطوطخم "18

: هوجو نم دودرم اذهو *

-امك ةباتكلا ءاسنلا ملعت زاوج ىلع ليلدلا لد دق :هنأ اهلوأ

درجمب ، ةيعطقلا األةلد ةضراعمل انعم-،والجملا يتأيس

! ةيمهولا نونظلا
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تناك لجر نم ،مكف ءاسنلا ب صتخت ال ةيشخلا هذه : اهيناثو

لا جرلا ةباتكلا نع ىهنيفأ ، هقلخو هنيد يف اًررض هيلع ةباتكلا

؟! اهتاذ ةيشخلل اًضيأ

.[33/5 ينابل لأل ةفيعضلا ثيداح األ ةلسلس ]: رظنا

اًببس تناك نإ ؛ألاهن نانتف اًببسلال تسيل ةباتكلا :نأ اهثلا ثو

نمو ،[64: ميرم ]( اًيسن كبر ناك (امو عراشلا اهحابأ امل ةنتفلل

ءيشلا ، ةباتكلا ميلعتل ال يجراخ رمأ قوحللف نهب؛ نتتفا

. ضارغ األ بسحب رشلل اًببسو ، ريخلل اًببس نوكي دق دحاولا

ص:37] ، ناوسنلل ةباتكلا ميلعت زاوج يف نامجلا دوقع ]: رظنا

ص:102- ، ةباتكلا ءاسنلا ميلعت بابحتسا يف ةباص ،و[اإل

.[103

ةباتكلا ملعتل ةجاحب سانلا ،و ميظع ةباتكلا لضف :نأ اهعبارو

مظعأ نم ةباتكلا ملعت كرت ،لب ءاوس دح ىلع ءاسنلا لاو جرلا

نيدلا رومأ تماقتسا ام ةباتكلا ؛ألهنولال سكعلا سيلو داسفلا

! ايندلا و

ملقلا قلا: ةداتق ،نع ديعس ىورو هللا-:( همحر - يبطرقلا لوقي

حلصي نيد،ملو مقي مل كلذ ،ولال ةميظع ىلا هللاعت نم ةمعن
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اممل هدابع ملع هنأب ، هناحبس همرك مكلا ىلع لدف . شيع

لضف ىلع هبنو ، ملعلا رون ىلإ لهجلا ةملظ نم مهلقنو ، اوملعي

اهبإال طيحي ال يتلا ، ةميظعلا عفانملا نم هيف ،امل ةباتكلا ملع

رابخأ تطبض ،وال مكحلا تديق ،وال مولعلا تنود امو وه.

ولواليه ؛ ةباتكلا إالب ةلزنملا هللا بتك قمواالمهت،وال نيلو األ

نآرقلا ماكح أل عماجلا ]( ايندلا و نيدلا رومأ تماقتسا ام

.[107/20

اًئيش ركاذ ركذي سيلف ةلمجلا هللا-:(بو همحر - يدنشقلقلا لوقيو

عقي ،وأ مهفلا هيقلي ،وأ لقعلا هيلإ ليمي ،وأ رطاخلا هب يرجي

النهب كوم وكلاالم باتكلا ،إالو ساوحلا هكردت ،وأ مهولا هيلع

-نم طخلا هيف-يأ: نإف اًضيأو هنع... ناربعم هل، ناربدم ،

نم مهيلع رطسي ،امب قوقعلا يوذ درمت عنمو ، قوقحلا ظفح

سانلا نيب تابتاكملا الت،و جسلا يف عقت يتلا ، تاداهشلا

لماحل كلذ لثم طبضني ال يتلا ةديعبلا تافاسملا نم مهجئاوحل

تدازو هظفح رثك نإو ةهفاشمب رضاحلا ةلا،والنيهلا سر

مهفي ظفللا ؛ألن ظفللا نم لضفأ طخلا ليق: كلذلو بالهتغ،

ىشع حبصاأل ]( بئاغلا و رضاحلا مهفي طخلا طقف،و رضاحلا

.[5/3-6

- ناسن -يأ:اإل هجرخأ ىلا عت هللا-:(هنإف همحر - يدعسلا لوقيو

، داؤفلا و رصبلا و عمسلا هل لعجو اًئيش، ملعي ال همأ نطب نم
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هملعو ، ةمكحلا هملعو ، نآرقلا هملعف . ملعلا بابسأ هل رسيو

اًلسر نوكتو ، قوقحلا طبضتو ، مولعلا ظفحت هب يذلا ، بملقلا

ميركلا ريسيت ]( ةنملا و دمحلا ،هللف مهباطخ بانم بونت سانلل

ص:930]. ، نمحرلا

، ةباتكلا ةدئاف نايب هيفو هللا-:( همحر - ماسبلا هللا دبع لوقيو

هللا هون ،دقو تانام واأل دوقعلا اهب قثوتو ، مولعلا اهب ظفحت هنأو

([1: }[ملقلا نورطسي امو ،قفلا:{نوملقلا اهركذب ىلا عت

.[188/5 مارملا غولب نم ماكح األ حيضوت ]

: ةباتكلا ءاسنلا ملعت نم نوزيجملا لدتسا اًيناث:

انثدح 46/45]قلا: هدنسم يف[ دمحأ اإلمام هجرخأ 1-ام

زيزعلا دبع ،نع رهسم نب يلع انثدح ،قلا: يدهم نب ميهاربإ

ركب يبأ ،نع ناسيك نب صحلا ،نع زيزعلا دبع نب رمع نب

تنب ءافشلا ،نع ةمثح يبأ نب ناميلس نب نمحرلا دبع نب

دنع انأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انيلع لخد هللاقتلا: دبع

اهيتملع امك ةلمنلا ةيقر هذه نيملعت يل:(أال قفلا ةصفح

؟). ةباتكلا

هفنصم يف[ ةبيش يبأ نباو ،(3887) دواد وبأ هجرخأو
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يف[اآلداح مصاع يبأ نباو ،(7543) يئاسنلا 38/8]،و

،[313/24" ريبكلا مجعملا يف[ يناربطلا 4/6]،و يناثملا و

يف يقهيبلا اآلراث"326/4]،و يناعم حرش يف[ يواحطلا و

[414/4 كردتسملا يف[ مكاحلا 587/9]،و ىربكلا ننسلا ]

امك وهو : ينابل .قولااأل يبهذلا هقفاوو دانس. اإل حيحص قولا:

: يمثيهلا 342].قولا ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس ] اًضيأ قاال

.[112/5] حيحصلا جرلا هلا جرو دمحأ هاور

ةباتكلا ءاسنلا ملعت نأ ىلع ةحضاو هيفدالةل ثيدحلا اذهو

. هوركم ريغ زئاج

داعملا 296/3]،و[داز حلفم النب ةيعرشلا :[اآلباد رظنا

ص:137]،و[عمملا ، ميقلا النب يوبنلا بطلا 170/4]،و[

.[245/8 راطو 227/4]،و[ليناأل ننسلا

يضر - ةصفحب ةيصوصخلا لمتحي ثيدحلا هنع:نأب بيجأو

، ءايشأب نصصخ ملسو هيلع هللا ىلص هءاسن اهنع-؛ألن هللا

}[األ ءاسنلا نم دحأك نتسل يبنلا ءاسن ىلا:(اي عت قلا

داسفل فلخلا نود فلسلل اًزئاج نوكي نأ لمتحيو .[32: بازح

. نامزلا اذه يف ناوسنلا

النب حيباصملا حرش 2884/7]،و[ حيتافملا ةاقرم ]: رظنا
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ةباتكلا نم ءاسنلا عنم يف ةباص 112/5]،و[اإل كلملا

.[" ةطوطخم ص:17" ،

نينمؤملا ألم ةباتكلا ةيصوصخ ءاعدا ،نإف دودرم اذهو *

تابثإ ىلعاإلطالق؛ألن تبثي اهنع-ال هللا يضر - ةصفح

لكف ،إوال مكحم يوق ليلد اهيلع نوكي نأ بجي ةيصوصخلا

لجر نود لجرل ام مكح صاصتخاب يعدي نأ عيطتسي لجر

تنب ءافشلا ثيدح اذه،نإف نع رظنلا عطقبو . جرحلا عقيو

؛ مهطابنتس ال مداهو ، ةيصوصخلا ءايعدأ ىلع ةجح هللا دبع

، ءافشلا بتكت تناك فيكف ، ةصفحب اًصاخ ناكاألرم اذإ ألهن

ليلد لوأ اذهو الم؟! الةوسلا صلا هيلع لوسرلا اهل زاجأ ملو

. صيصختلا مدع ىلع

؛ حجرم بال حيجرتف ، فلخلا نود فلسلل زوجي هنأب مهلوق امأو

،إال مارحلا اللو حلا رمأ يف ةيواستم اهلك ألناألةماإلسالةيم

الم. الةوسلا صلا هيلع عراشلا هصخ نم

ناك ةقباسلا روصعلا يف ءاسنلا داسف نم فوخلا نإف كلذكو

انملع ىلا:(دقلو هللاعت لوق اذه ىلع قدصيو ، اًدوجوم

.[24: رجحلا ]( نيرخأتسملا انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا
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ص:36] ، ناوسنلل ةباتكلا ميلعت زاوج يف نامجلا دوقع ]: رظنا

ص:101- ، ةباتكلا ءاسنلا ميلعت بابحتسا يف ةباص ،و[اإل

.[102

- اهرجح يف -انأو ةشئاعل تلق قتلا: ةحلط تنب ةشئاع نع -2

ينوباتني خويشلا ناكف ، رصم لك نم اهنوتأي سانلا ناكو

يلإ نوبتكيو يلإ، نودهيف ينوخأتي بابشلا ناكو اهنم، يناكمل

، هتيدهو فالن باتك :ايخةلا،اذه ةشئاعل لوقأف ، راصم نماأل

كدنع نكي مل ،نإف هيبيثأو هيبيجأف ةينب، :يأ ةشئاع يل لوقتف

. ينيطعتف تلا: ،قف كتيطعأ باوث

يراخبلا بّوب "(1118).دقو درفملا يف"األبد يراخبلا

.( نهباوجو ءاسنلا ىلإ ةباتكلا (باب: لوقب ثيدحلا اذه ىلع

اًدحأ نأ ري ،ملو نبتكي نك نهنأ ءاسنلا نم ريثك نع درو 3-ام

ناضمر ريخ دمحم خرؤملا مجرت ،دقو نهيلع ركنأ فلسلا نم

نم تافّلؤملا ) هباتك ،يف تافّلؤملا ءاسنلا نم ثوالنيث ةتسل

دجي هنيواودو اإلسالم رتافد يف رظانلا ).و نهتافلؤمو ءاسنلا

لوبقلا هذهاألةمب اهتقلت ،دقو ريثك ءاسنلا نم تابتاكلا نأ

اذه. اننامز ،ىلإ رصع دعب اًرصعو ، نرق دعب اًنرق ، اضرلا و
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:- ملعأو زعأو ىلعأ -وهللا حجارلا و

يلي: هيف؛امل ةهارك ال ةباتكلا ءاسنلا ملعت ؛نأ يناثلا لوقلا وه

؛ ةحارص ةنسلا صوصن هيلع لدت يذلا وه لوقلا اذه اًلوأ:نأ

يف مكحتو ، عراشلا صوصنل لا مهإو ، عراست هريغب لوقلا و

ليلد. ريغ نم صيصختلا و رايتخ اال

فاعضلا نم ةباتكلا ءاسنلا ملعت نع يهنلا ثيداحأ اًيناث:نأ

ثيداح األ دوجو عم اهب جاجتح اال زوجي ،وال ليطاب واأل

. زاوجلا ىلع لدت يتلا ةحيحصلا

زوجي هللا-:(ال همحر - يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحم لوقي

نم اهنوكل ؛ ميلعتلا زاوج مدعب ةلئاقلا تاياورلا ب جاجتح اال

( ةيعرشلا ماكح اهباأل تبثت ،وال ليطاب األ نمو ، فاعضلا

ص:21]. ، ناوسنلل ةباتكلا ميلعت زاوج يف نامجلا دوقع ]

عامسلا و يقلتلا قيرط نع ءاسنلل ملعلا بلط ناك اذإ ثاًثلا:هنأ

حلصأ ؛ألاهن ىلوأ باب نم ةباتكلا نوكتف بالخالف؛ اًزئاج

. عفنأو
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مولعلا عيمجو هللا-:( همحر - ينافك نباأل نيدلا سمش لوقي

، طخلا ،وأ ظفللا ،وأ ةراش :باإل اهيلع بدلاالةل فرعت امنإ

روضح ىلع فقوتي ظفللا ،و ةدهاشملا ىلع فقوتت ةراش فاإل

وهف ، ءيش ىلع فقوتي ال هنإف طخلا ،امأ هعامسو بطاخملا

.[7/3 ىشع حبصاأل ]( اهفرشأو اًعفن، اهّمعأ

اذه يف ملعلا ُباتك هللا-:( همحر - يدادغبلا بيطخلا لوقيو

،أال ظفحلا نم جحأ ةياورلا الف تخاو دانس اإل لوط عم نامزلا

سانلا هاطاعتي اميف ةداهشلا بتك لعج - زعو هللا-لج نأ ىرت

، نايسنلا دنع ةركذتو ، دوحجلا دنع اًنوع مهنيب قوقحلا نم

النام طبب ججحلا دكوأ اهب نيهومملا دنع اهمدع يف لعجو

ص:83]. ، ملعلا دييقت اهيف)[ هوعدا

، ركفلا و لقعلل ةفلا خم ةباتكلا ملعت نم ءاسنلا عنم يف :نأ اًعبار

نهل اًملظو ، ءاسنلا قحل اًمضهو ، ةفرعملا و ملعلل ةبراحمو

! ءاذيإو

ةمعن ، ةءارقلا و ةباتكلا نأ قحلا هللا-:(و همحر - ينابل األ لوقي

- هلوق كلذ ىلإ ريشي ،امك رشبلا ىلع ىلا عتو كرابت هللا معن نم

نم ناسن قلخاإل ** قلخ يذلا كبر مساب -:{أرقا لجو زع

[5-1: قلعلا ]( ملعبملقلا يذلا ** األمرك كبرو * أرقا ** قلع
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مهنم دارأو مهيلع هللااهب نتما يتلا معنلا رئاسك يهو ،

ريغ يف اهلمعتسي نم مهيف دجو ،اذإف هتعاط يف اهلا معتسا

، همعن نم ةمعن اهنوك نع اهجرخي يذلا كلذب سيلف ، هتاضرم

ةءارقلا و ةباتكلا كلذكف ، اهريغو وكلاالم عمسلا و رصبلا ةمعنك

ةيانعلا ةطيرش اهملعت نم مهتانب اومرحي نأ لآلءاب يغبني ،فال

مهيلع بجاولا وه ىلعاألخالقاإلسالةيم،امك نهتيبرتب

روكذلا نيب اذه يف قرف ،فال اًضيأ روكذلا ألوالمهد ةبسنلا ب

واإلثان.

لإلثان،امو بجو روكذلل بجي ام لك نأ كلذ يف لص واأل

هللا ىلص هلوق كلذ ىلإ ريشي ،امك قرف وال نهل زاج مهل زوجي

يمرادلا هاور لا"، جرلا قئاقش ءاسنلا :"امنإ ملسو هيلع

وهو هيلع، لدي صنب إال قيرفتلا زوجي ،فال هريغو (791)

لص قفواأل ىلعو خالهف، ىلع صنلا هيف،لب نحن اميف دوقفم

،وال اًليدب هب ضرت هبوال ثبشتف ، حيحصلا ثيدحلا اذه وهو ،

نمقلا: ىلإ غصت

*** ةباطخلا ةلاو ومعلا ةباتكللو ءاسنلل ام

! ةبانج ىلع نتبي نأ انم نهلو انل اذه                              

تفرع امك نهو نهل، اِريقحتو ءاسنلا قحل اًمضه هيف نإف

لا. جرلا قئاقش
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روم يفاأل لا واالدتع فاصن اإل انقزري نأ ىلا هللاعت لأسن

.[347/1- 348 ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس اهلك)[
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: ةمتاخلا

يفارتعا ،عم ريزغ ةداملا ليقث ، ريغصلا انباتك ةمتاخ هذهف

بهللانم ذوعنو ، ىهلأو رثك امم ريخ ىفكو لق ،امو ريصقتلا ب

ةعاط نمو اًملظ، هب بستكن جاردتسا نمو اًمثإ، هب دادزن لمأ

هنم سأيأو هنع، دعبأ ام لك نم هب ذوعنو ءاير، اهبوشي

! نيمآ ،

: جئاتنلا ألمه اًصخلم ةمتاخلا هذه يف ضرعنسو

هباوثو ، ةنجلا ىلإ لصوت ةدابع هنأو ملعلا بلط ةليضف -1

عطقني مل يح هنأكف هب، عفتني ماد ام هتوم دعب لجرلا ىلإ لصي

. ةلزنملا فرشو ، ةجردلا ولع ،عم هملع

لا نماالغتش لضفأ ملعلا لاب نأاالغتش ىلع ءاملعلا قافتا -2

عاونأ نم هيملعتو ملعلا ملعت نأ .امك ندبلا تادابع لفاونب

هللا. ليبس يف داهجلا

ملا علا نأو ، ءايبن األ ةثرو مهنأو ، مهفرشو ءاملعلا لضف -3
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يف هل دلقم هب دتقم ملا علل عبات دباعلا ؛ألن دباعلا نم ةجرد ىلعأ

ملا ،وألنعلا سكعني وال هتعاط هيلع بجاو اهريغو هتدابع

هللا دنع سانلا مركأ ،وألن هوجريو هفاخيف بهللا سانلا ملعأ

. لمعلا ردقب ال ملعلا ردقب ىوقتلا ،و مهاقتأ

: نيمسق ىلإ مسقني ملعلا بلط مكح -4

ةيعرشلا مولعلا بلط -

ةيعرشلا ريغ مولعلا بلط -

وه ام هنمو نيع، ضرف هملعت ام يعرشلا ملعلا نم نأو

، ةيافك ضرف وه ام هنم يعرشلا ريغ ملعلا .و ةيافك ضرف

، هوركم وه ام هنمو ، حابم وه ام هنمو ، بحتسم وه ام هنمو

. مارح وه ام هنمو

، اًتخأو ،اًمأ اهميلعتو ، ةأرملا ملعت ىلع اإلسالم صرح -5

ءاوس لا جرلا ك ملعلا بلط يف نهنأو ، ًةمأو ًةرح ، اًتنبو ًةجوز

. ءاوسب

امم اهريغ وأ ةيعرشلا مولعلا ءاوس ، ةأرملل ملعلا ةيمهأ -6

. اًحيحص اًضوهن عمتجملا ب ضهنن ىتح األةم؛ هجاتحت
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ءاسنلا ؛ألن( اًمامت لجرلا لثم ميلعتلا و ملعلا يف ةأرملا قح -7

،(204) دواد وبأو ،[256/6 هدنسم يف[ دمحأ لا) جرلا قئاقش

.(105) يذمرتلا و

لجرلل ةكراشم ، ةوعدلا ب ةفلكم ةأرملا نأ ىلع ءاملعلا قافتا -8

ىلا هللاعت ىلإ ةوعدلا يف ةدارولا نييحولا صوصن اهيف؛ألن

ليلدلا هصخ ماكح،إالام يفاأل امهئاوتس ؛ال نيسنجلا لمشت

اآلرخ. نود امهنم دحاوب

،" ةيروكذلا " اإلءاتف طورش نم سيل هنأ ىلع ءاهقفلا قافتا -9

هيقف. فلأب ةهيقفو عملا، فلأب نمعةملا مكف

. لثمب اًلثم لجرلا ك ةأرملل ملعلا بلط مكح -10

،وأ هسفنب ءاوس ، ءاسنلا ميلعت مكاحلا وأ اإلمام فئاظو 11-نم

، دهاعملا ،و تائيهلا ،و نيملعملا نم: ميلعتلا يف هنع بوني نم

..خلإ. تايلكلا و

قح اذه نأو ، هتانبو هجوز ميلعت بجوتست األب ةيلوؤسم -12
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، اًباوج لا ؤسلل دعُي نأ هيلعف ىلا، هللاعت مامأ هنع لأسيس هيلع

! اًباوص باوجللو

قرشم لفاح ةملسملا ةأرملل واألبد ةوعدلا و ملعلا خيرات -13

ةيلهاجلا رصع ءاهتناو اإلسالم، رجف غوزب ذنم فّرشم

،ال ةودق جذامنو ، ةقماس اًممق هتاحفص نيب لمحي ناثو. واأل

ةملسملا ةأرملا تناك اًمئادف يخلا، ىلع رمت ببلا،وال رطخت

، دقاحلا و لهاجلا ،و دراولا و رداصلا دالء هردكت ال اًرحب

اهخيراتلو ، لثملا اهب برضي يتلا يهف ، دناعملا و ثيبخلا و

لثأ. اهفرشو

تديق ،وال مولعلا تنود ،امف اهتيمهأو ةباتكلا ةليضف -14

هللا بتك قمواالمهت،وال نيلو األ رابخأ تطبض ،وال مكحلا

. ايندلا و نيدلا رومأ تماقتسا ام ولواليه ؛ ةباتكلا إالب ةلزنملا

وهو ، ةهارك هيفوال ةمرح ال ءاسنلل ةباتكلا ميلعتو ملعت -15

وهو األعالم، ةداسلا اإلسالم،و ءاملع نم مظع األ داوسلا لوق

ثيداحأ امأو ، ةحارص ةنسلا صوصن هيلع لدت يذلا لوقلا

نمو ، فاعضلا نم اهلكف ةباتكلا ءاسنلا ملعت نع يهنلا

. ةيعرشلا ماكح اهباأل تبثت ،وال ليطاب األ
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طتماو ، هقاروأ اآلن حفصتف ، اندهج ،خوالةص انثحب ةياهن هذه

، كلقع نم ةريحلا بهذُي اًنف، اًنفو ، اًطمن اًطمن دجتف ، طاشنلا

الن. كتلا هيلعو ، ناعتسملا ،وهللا كبلق نم كشلا و

هلوسرو هدبع ىلع الم الةوسلا ،وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا و

األنيم.

يماشلا يديمحلا نمحرلا دبع مارم /وبأ ُهبَتَكو

. ةرجهلا /1440نم ناضمر /15
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عجارملا و رداصملا سرهف

همولعو نآرقلا بتك اًلوأ:

ميركلا نآرقلا -1

صاصجلا يزارلا يلع نب دمحأ ركب ]:وبأ نآرقلا ماكحأ ]-2

ثارتلا ءايحإ ،راد يواحمقلا قداص دمحم : قيقحت ، يفنحلا

،1405ه. توريب ، يبرعلا

األنيم دمحم :[ نآرقلا ب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ ]-3

، ركفلا ،راد يطيقنشلا ينكجلا رداقلا دبع نب راتخملا دمحم نبا

،1415ه. توريب

نبا نمحرلا دبع نيدلا ]:جالل ليزنتلا طابنتسا يف ليلك 4-[اإل

،راد بتاكلا رداقلا دبع نيدلا فيس : قيقحت ، يطويسلا ركب يبأ

،1401ه. توريب ، ةيملعلا بتكلا

يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا ]:جالل نآرقلا مولع يف 5-[اإلناقت

،ط توريب ، ركفلا ،راد بودنملا ديعس : قيقحت ، يطويسلا ركب

األىلو،1416ه.
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دمحأ نب دمحم هللا دبع ]:وبأ نآرقلا ماكح أل عماجلا ]-6

،طاألىلو،1413- توريب ، ركفلا ،راد يبطرقلا يراصن األ

1414ه.

كالم يناعم ضعب ةفرعم ىلع ةناع يفاإل رينملا جارسلا ]-7

ينيبرشلا بيطخلا دمحأ نب دمحم :[ ريبخلا ميكحلا انبر

،1285ه. ةرهاقلا ،" ةيريم وبالق"األ ةعبطم ، يعفاشلا

نبا رمع نب ليعامسإ ءادفلا ]:وبأ ميظعلا نآرقلا ريسفت ]-8

، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد نيسح دمحم : قيقحت ، ريثك

طاألىلو،1419ه.

نمحرلا ]:دبع نانملا كالم ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت ]-9

عمال نب نمحرلا دبع : قيقحت ، يدعسلا هللا دبع نب رصان نب

،طاألىلو،1420ه. توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، قحيوللا

:[ يناثملا عبسلا و ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور ]-10

، يدادغبلا يسول اآل ينيسحلا هللا دبع نب دومحم نيدلا باهش

، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يرابلا دبع يلع : قيقحت

طاألىلو،1415ه.
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نبا دمحم رفعج ]:وبأ نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج ]-11

، توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، ركاش دمحأ : قيقحت ، يربطلا ريرج

طاألىلو،1420ه.

نبا ،راد ينميلا يناكوشلا يلع نب دمحم :[ ريدقلا 12-[حتف

،طاألىلو،1414ه. توريب - قشمد ، بيطلا ملكلا -راد ريثك

دمحأ نب ىفطصم نب دمحأ نب دمحم :[ ريسافتلا ةرهز ]-13

،1429ه. ةرهاقلا ، يبرعلا ركفلا ،راد ةرهز يبأب فورعملا

: همولعو هحورشو ثيدحلا بتك اًيناث:

، يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع ]:وبأ درفملا 14-[األبد

، توريب اإلسالةيم، رئاشبلا ،راد يقابلا دبع داؤف دمحم : قيقحت

ط1409ه.

هللا دبع "]:وبأ يراخبلا حيحص " حيحصلا دنسملا عماجلا ]-15

رصان نب ريهز دمحم : قيقحت ، يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

،طاألىلو،1422ه. توريب ، ةاجنلا قوط ،راد رصانلا



134

نسحلا "]:وبأ ملسم حيحص " رصتخملا حيحصلا دنسملا ]-16

داؤف دمحم : قيقحت ، يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم

،1412ه. توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ ،راد يقابلا دبع

نبا دمحأ نمحرلا دبع "]:وبأ يئاسنلا ننس " ىبتجملا ]-17

بتكم ةدغ، وبأ حاتفلا دبع : قيقحت ، يئاسنلا يلع نب بيعش

،1406ه. ةيناثلا بلح،ط اإلسالةيم، تاعوبطملا

قاحسإ نب ثعش نباأل ناميلس دواد ]:وبأ دواد يبأ ننس ]-18

هرق لماك دمحم - طوؤن األ بيعش : قيقحت ، يناتسجسلا يدز األ

،طاألىلو،1430ه. توريب ، ةيملا علا ةلا سرلا ،راد يللب

ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع ]:وبأ يذمرتلا ننس ]-19

يقابلا دبع داؤف دمحمو - ركاش دمحأ : قيلعتو قيقحت ، يذمرتلا

ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ، ضوع ةوطع ميهاربإو  -

،1395ه. ةيناثلا ،ط ةرهاقلا وأوالهد، يبلحلا يبابلا

، ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع ]:وبأ هجام نبا ننس ]-20

يللب هرق لماك دَّمحم - دشرم لداع - طوؤنر األ بيعش : قيقحت

، توريب ، ةيملا علا ةلا سرلا هللا،راد زرح فيطّللا دبَع -
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طاألىلو،1430ه.

دمحم نب دمحأ هللا دبع ]:وبأ لبنح نب دمحأ اإلمام دنسم ]-21

- طوؤنر األ بيعش : قيقحت ، ينابيشلا دسأ نبهاللنب لبنح نب

نسحملا دبع هللانب دبع :د فارشإ ، نورخآو ، دشرم لداع

،طاألىلو،1421ه. توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ، يكرتلا

،طاألىلو، ةرهاقلا ، ركاش دمحأ : قيقحت ، ثيدحلا راد ةخسنو

1416ه.

نبا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب ]:وبأ ىربكلا ننسلا ]-22

، ةيملعلا بتكلا ،راد رداقلا دبع دمحم : قيقحت ، يقهيبلا ىسوم

ةثلا،1424ه. ،طثلا توريب

يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب واآلراث]:وبأ ننسلا ةفرعم ]-23

، يجعلق نيمأ يطعملا دبع : قيقحت ، يقهيبلا ىسوم نبا 

،( ناتسكاب - يشتارك اإلسالةيم( تاساردلا ةعماج : نورشانلا

)،راد قشمد - بلح ) يعولا )،راد توريب - قشمد ) ةبيتق راد

)،طاألىلو،1412ه. ةرهاقلا - ةروصنملا ) ءافولا
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نبا  يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب ]:وبأ نامي اإل بعش ]-24

دبع :د. هثيداحأ جرخو هصوصن عجارو هققح ، يقهيبلا ىسوم

: هثيداحأ جيرختو هقيقحت ىلع فرشأ دماح، ديمحلا دبع يلعلا

، دنهلا - يابموبب ةيفلسلا رادلا بحاص ، يودنلا دمحأ راتخم

ب يابموبب ةيفلسلا رادلا عم نواعتلا ،ب ضايرلا ب دشرلا ةبتكم

،طاألىلو،1423ه. دنهلا

نبا نمحرلا دبع هللانب دبع دمحم ]:وبأ يمرادلا ننس ]-25

ينغملا ،راد ينارادلا دسأ ميلس نيسح : قيقحت ، يمرادلا لضفلا

،طاألىلو،1412ه. ةيدوعسلا  ،

نبا دمحأ نب نابح نب دمحم متاح ]:وبأ نابح نبا حيحص ]-26

ةلا، سرلا ةسسؤم ، طوؤنر األ بيعش : قيقحت ، يميمتلا نب نابح

،1414ه. ةيناثلا ،ط توريب

بويأ نب دمحأ نب ناميلس ، يناربطلل :[ ريبكلا مجعملا ]-27

ديجملا دبع نب يدمح : قيقحت ، يماشلا يمخللا ريطم نبا

. ةيناثلا ،ط ةرهاقلا ، ةيميت نبا ةبتكم ، يفلسلا

بويأ نب دمحأ نب ناميلس ، يناربطلل :[ طسو األ مجعملا ]-28
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هللانبا ضوع نب قراط : قيقحت ، يماشلا يمخللا ريطم نب

، نيمرحلا ،راد ينيسحلا ميهاربإ نب نسحملا دبع - دمحم

،طاألىلو،1415ه. ةرهاقلا

نبا دمحم هللانب دبع ركب ةبيش]:وبأ يبأ النب فنصملا ]-29

ةبتكم ، توحلا فسوي :مكلا قيقحت ، يسبعلا ةبيش يبأ ميهاربإ

،طاألىلو،1409ه. ضايرلا ، دشرلا

نبا دمحأ ، مصاع يبأ نب ركب ]:أليب يناثملا 30-[اآلداحو

دمحأ لصيف مساب :د. قيقحت ، ينابيشلا كاحضلا نب ورمع

،طاألىلو،1411ه. ضايرلا ، ةيارلا ،راد ةرباوجلا

دمحم مكاحلا هللا دبع ]:وبأ نحيحصلا ىلع كردتسملا ]-31

: قيقحت ، يروباسينلا ميعُن نب هيودمح نب دمحم هللانب دبع نبا

، توريب ، ةيملعلا بتكلا اطع،راد رداقلا دبع ىفطصم

طاألىلو،1411ه.

يلع نيدلا رون نسحلا ]:وبأ دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ]-32

، يسدقلا نيدلا ماسح : قيقحت ، يمثيهلا ناميلس نب ركب يبأ نبا

،1414ه. ةرهاقلا ، يسدقلا ةبتكم
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 :[ اهدئاوفو اههقف نم ءيشو ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس ]-33

، فراعملا ةبتكم ، ينابل األ نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ

:1415-1416-1422ه. رشنلا ماع ،طاألىلو، ضايرلا

ئيسلا اهرثأو ةعوضوملا و ةفيعضلا ثيداح األ ةلسلس ]-34

،راد ينابل األ نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع يفاألةم]:وبأ

،طاألىلو،1412ه. ضايرلا ، فراعملا

هللا دبع نب فسوي رمع ]:وبأ هلضفو ملعلا نايب عماج ]-35

يريهزلا :يبأاألبشلا قيقحت ، يبطرقلا ربلا دبع نب دمحم نبا

،طاألىلو،1414ه. ضايرلا ، يزوجلا نبا ،راد

نبا فلخ نب يلع نسحلا ]:وبأ يراخبلا حيحص حرش ]-36

ةبتكم ، ميهاربإ رساي ميمت :وبأ قيقحت لا، طب نب كلملا دبع

،1420ه. ةيناثلا ،ط ضايرلا ، دشرلا

دمحأ لضفلا ]:وبأ يراخبلا حيحص حرش يرابلا 37-[حتف

- يقابلا دبع داؤف دمحم : قيقحت الين، قسعلا رجح نب يلع نبا

زاب،راد نب زيزعلا دبع تاقيلعت هيلعو ، بيطخلا نيدلا بحمو

،1379ه. توريب ، ةفرعملا
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،1409ه. ةيناثلا ،ط ةرهاقلا ، ثارتلل نايرلا راد ةخسنو

وبأ نيدلا ردب :[ يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع ]-38

ثارتلا ءايحإ ،راد ينيعلا ىسوم نب دمحأ نب دومحم دمحم

،1348ه. توريب ، يبرعلا

يناعم حرش يف رابخ األ ينابم حيقنت يف راكف األ بخن ]-39

ينيعلا ىسوم نب دمحأ نب دومحم دمحم وبأ نيدلا ردب اآلراث]:

فاقو األ ةرازو ، رشانلا ميهاربإ نب رساي ميمت :وبأ قيقحت ،

،طاألىلو،1429ه. رطق اإلسالةيم، نوؤشلا و

سمش :[ يراخبلا حيحص حرش يف يراردلا بكاوكلا ]-40

ءايحإ ،راد ينامركلا ديعس نب يلع نب فسوي نب دمحم نيدلا

1401ه. ةيناث ،1356ه،ط ىلوأ ،ط توريب ، يبرعلا ثارتلا

ايركز َيحي ]:وبأ يراخبلا حيحص حرشب يرابلا ةحنم ]-41

نبا ناميلس : قيقحت ، يراصن األ ايركز نب دمحأ نب دمحم نبا

،طاألىلو،1426ه. ضايرلا ، دشرلا ةبتكم ، يمزاعلا عيرد
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يبأ نب دمحم ، ينيمامدلا نيدلا ردبل :[ عماجلا حيباصم ]-42

،راد نيدلا رون : قيقحت ، يشرقلا يموزخملا رمع، نب ركب

،طاألىلو،1430ه. قشمد ، رداونلا

يوونلا حرش " جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ]-43

فرش نب َيحي نيدلا ييحم ايركز ]:وبأ ملسم حيحص ىلع

،1392ه. ةيناثلا ،ط توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ ،راد يوونلا

نبسالةم دمحم نب دمحأ رفعج اآلراث]:وبأ يناعم حرش ]-44

قحلا داج ديس دمحم - راجنلا يرهز دمحم : قيقحت ، يواحطلا

، يلشعرملا فسوي :د. هثيداحأو هباوبأو هبتك مقرو هعجار ،

،طاألىلو،1414ه. ضايرلا ، بتكلا عملا

نبا دمح ناميلس ]:وبأ دواد يبأ ننس حرش ننسلا 45-[عمملا

بلح،طاألىلو، ، ةيملعلا ةعبطملا ، يباطخلا ميهاربإ نب دمحم

1351ه.

دمحم ، كلملا ]:النب يوغبلا لإلمام ةنسلا حيباصم حرش ]-46

ةنجل : قيقحت ، ينامركلا زيزعلا دبع نب فيطللا دبع نبا

ةفاقثلا ةرادإ طبلا، نيدلا رون : فارشإب نيققحملا نم ةصتخم
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اإلسالةيم،طاألىلو،1433ه.

نبا ةيشاح هعمو ، دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع ]-47

بتكلا ،راد يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا ]:وبأ ميقلا

،1415ه. ةيناثلا ،ط توريب ، ةيملعلا

دمحم نيدلا نيز :[ ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف ]-48

، ةرهاقلا ، ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ، يوانملا فوؤرلا دبع

طاألىلو،1356ه.

: قيقحت ، ينميلا يناكوشلا يلع نب دمحم :[ راطو 49-[ليناأل

،طاألىلو، ةرهاقلا ، ثيدحلا ،راد يطبابصلا نيدلا ماصع

1413ه.

يلع نسحلا ]:وبأ حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ]-50

،طاألىلو، توريب ، ركفلا ،راد يراقلا دمحم ناطلس نبا

1422ه.

نمحرلا دبع ]:وبأ مارملا غولب نم ماكح األ حيضوت ]-51
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ةكم ، يدس األ ةبتكم ، يميمتلا ماسبلا نمحرلا دبع هللانب دبع

،1423ه. ةسماخلا ،ط ةمركملا

دمحم ]:مأ ةيلبنحلا نمحرلا دبع تنب ميرم هللا ةمأ دنسم ]-52

: قيقحت ، ةاضقلا تسب ةبقلملا ، ةيلبنحلا نمحرلا دبع تنب ميرم

. ةرهاقلا ، نآرقلا ةبتكم ، ميهاربإ ديسلا يدجم

ميكحلا هللا دبع ]:وبأ لوسرلا ثيداحأ يف لوص األ رداون ]-53

نمحرلا دبع :د. قيقحت ، نسحلا نب يلع نب دمحم يذمرتلا

،1412ه. توريب ، ليجلا ،راد هريمع

ثيداح نماأل هنع يواخسلا لئس اميف ةيضرملا ةبوج 54-[األ

: قيقحت ، يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش :[ ةيوبنلا

، ضايرلا ، ةيارلا ،راد ميهاربإ دمحم قاحسإ دمحم د.

طاألىلو،1418ه.

لضفلا ]:وبأ ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلا علا بلا طملا ]-55

ةلا :(17)سر ققحملا الين، قسعلا رجح نب يلع نب دمحأ

دعس :د. قيسنت ، دوعس نب دمحم اإلمام ةعماجل تمدق ةيملع

، ضايرلا ، ثيغلا -راد ةمصاعلا ،راد يرثشلا نب رصان نبا
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طاألىلو،1419ه.

ةزمح :[ يراخبلا حيحص رصتخم حرش يراقلا رانم ]-56

هحيحصتب ينع ، طوؤانر األ رداقلا دبع : هعجار ، مساق دمحم

، ديؤملا ةبتكم - نايبلا راد ةبتكم ، نويع دمحم ريشب : هرشنو

،1410ه. فئاطلا - قشمد

:[ حيحصلا عماجلا ثيداح أل حيرصلا ديرجتلا حرش ]-57

عقوم نم ةغرفم سورد ، ريضخلا هللا دبع نب ميركلا دبع

. اًسرد 26، ريضخلا خيشلا

: هدعاوقو هقفلا لوصأ بتك ثاًثلا:

ةيفنحلا اليح طصا نيب عماجلا هقفلا لوصأ يف ريرحتلا ]-58

دحاولا دبع نب دمحم نيدلا ،مكلا مامهلا ]:النب ةيعفاشلا و

، ةرهاقلا وأوالهد، يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ، يساويسلا

1351ه.

نيز :[ نامعنلا ةفينح يبأ بهذم ىلع رئاظنلا و 59-[األهابش

عضو ، يفنحلا ميجن نباب فورعملا ، دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا
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، ةيملعلا بتكلا ،راد تاريمع ايركز : هثيداحأ جرخو هيشاوح

،طاألىلو،1419ه. توريب

دمحم نب ىسوم نب ميهاربإ ، يبطاشلل :[ ماصتع 60-[اال

نافع نبا هلااليل،راد ديع نب ميلس : قيقحت ، يطانرغلا يمخللا

،طاألىلو،1412ه. ةرهاقلا ،

نب دمحأ نب يلع دمحم ماكح]:وبأ األ لوصأ يف ماكح 61-[اإل

هل:د. ،مدق ركاش دمحأ : قيقحت ، يرهاظلا مزح نب ديعس

،1403ه. توريب ، ةديدجلا ،راداآلقاف سابع ناسحإ

نيدلا فيس نسحلا ماكح]:وبأ األ لوصأ يف ماكح 62-[اإل

اإلساليم، بتكملا ، يفيفع قازرلا دبع : قيقحت ، يدم اآل

،1402ه. قشمد - توريب

نيدلا دجم : ّدجلا اهفينصتب ]:أدب هقفلا لوصأ يف ةدوسملا ]-63

نبا ميلحلا دبع األب،: اهيلإ فاضأو - ةيميت المنب سلا دبع

دمحم : قيقحت ، ةيميت نب دمحأ : ديفحلا االنب اهلمكأ -مث ةيميت

، توريب ، يبرعلا باتكلا ،راد ديمحلا دبع نيدلا ييحم

طاألىلو،1427ه.



145

نسحلا ]:وبأ هقفلا لوصأ يف ريرحتلا حرش ريبحتلا ]-64

نمحرلا دبع :د. قيقحت ، يلبنحلا يوادرملا نيدلا عالء

، دشرلا ةبتكم ، حارسلا دمحأ -د. ينرقلا ضوع -د. نيربجلا

،طاألىلو،1421ه. ضايرلا

، ةيزوجلا ميق ]:نبا نيملا علا بر نع نيعقوملا 65-[عإالم

، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد ميهاربإ الم سلا دبع دمحم : قيقحت

طاألىلو،1411ه.

دمحم ]:د. يكلا ملا بهذملا يف ءاضقلا و ىوتفلا لوصأ ]-66

،طاألىلو، ءاضيبلا رادلا ، ةديدجلا حاجنلا ةعبطم ، ضاير

1416ه.

نبا نامثع نيدلا يقت ورمع ]:وبأ يتفتسملا و يتفملا 67-[بدأ

قفوم :د. قيقحت الح، صلا نباب فورعملا ، نمحرلا دبع

، ةرونملا ةنيدملا ، مكحلا و مولعلا ةبتكم ، رداقلا دبع هللا دبع

،1423ه. ةيناثلا ط

ييحم ايركز ]:وبأ يتفتسملا و يتفملا و ىوتفلا بادآ ]-68

باهولا دبع ماسب : قيقحت ، يوونلا فرش نب ىيحي نيدلا
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،طاألىلو،1408ه. قشمد ، ركفلا ،راد يباجلا

نبا دمحأ هللا دبع ]:وبأ يتفتسملا و يتفملا و ىوتفلا ةفص ]-69

، ينابل األ نيدلا رصان دمحم : قيقحت ، يلبنحلا ينارحلا نادمح

ةثلا،1397ه. ،طثلا توريب اإلساليم، بتكملا

يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب ]:وبأ هقفتملا و هيقفلا ]-70

نبا ،راد يزارغلا فسوي نب لداع نمحرلا دبع :وبأ قيقحت ،

،1421ه. ةيناثلا ،ط مامدلا ، يزوجلا

: هقفلا بتك : اًعبار

: يفنحلا هقفلا بتك أ-

نبا رمع نيدلا جارس :[ قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا ]-71

بتكلا ،راد ةيانع وزع دمحأ : قيقحت ، يفنحلا ميجن نب ميهاربإ

،طاألىلو،1422ه. توريب ، ةيملعلا

ةيفنحلا اليح طصا نيب عماجلا هقفلا لوصأ يف ريرحتلا ]=

دحاولا دبع نب دمحم نيدلا ،مكلا مامهلا ]:النب ةيعفاشلا و
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. يساويسلا

نيز :[ نامعنلا ةفينح يبأ بهذم ىلع رئاظنلا و =[األهابش

. يفنحلا ميجن نباب فورعملا ، دمحم نب ميهاربإ نب نيدلا

نبا ركب ]:وبأ يرودقلا رصتخم حرش ةرينلا ةرهوجلا ]-72

،طاألىلو، ةيريخلا ةعبطملا ، يفنحلا ينميلا يدادحلا يلع

1322ه.

:[" نيدباع نبا ةيشاح " راتخملا ردلا ىلع راتحملا 73-[در

،ط توريب ، ركفلا ،راد يفنحلا نيدباع رمع نب نيمأ دمحم

،1412ه. ةيناثلا

فانح األ دنهلا ءاملع نم ةعومجم :[ ةيدنهلا ىواتفلا ]-74

، ةيناثلا ،ط توريب ركفلا ،راد يخلبلا نيدلا ماظن ةسائرب

1310ه.

: يكلا ملا هقفلا بتك ب-

انب دمحم هللا دبع ليلخ]:وبأ رصتخمل ليلك واإل جاتلا ]-75
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،طاألىلو، توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يكلا ملا قاوملا فسوي

1416ه.

نبا دمحأ نب دمحم :[ ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح ]-76

. توريب ، ركفلا ،راد يقوسدلا ةفرع

ةيشاح هعمو " ليلخ رصتخم ىلع يناقرزلا حرش ]-77

هطبض ، يناقرزلا دمحأ نب فسوي نب يقابلا دبع :[" ينانبلا

بتكلا ،راد نيمأ دمحم الم سلا دبع : هتايآ جرخو هححصو

،طاألىلو،1422ه. توريب ، ةيملعلا

نبا دمحم هللا دبع ليلخ]:وبأ رصتخم حرش ليلجلا 78-[حنم

،1409ه. توريب ، ركفلا ،راد شيلع دمحم نب دمحأ

ليلخ]:وبأ عللالةم رصتخملا ةبطخ حرش رصبلا 79-[رون

- نيفشات نب فسوي هلااليل،راد زيزعلا دبع نب دمحأ سابعلا

،" نيعلا " تارام "-اإل ةفيك " ايناتيروم اإلماممكلا، ةبتكم

طاألىلو،1428ه.
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دمحم ]:د. يكلا ملا بهذملا يف ءاضقلا و ىوتفلا لوصأ ]=

. ضاير

: يعفاشلا هقفلا بتك ج-

ىيحي نيدلا ييحم ايركز ]:وبأ بذهملا حرش عومجملا ]-80

. توريب ، ركفلا ،راد يوونلا فرش نب

سمش :[ جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم ]-81

بتكلا ،راد يعفاشلا ينيبرشلا بيطخلا دمحأ نب دمحم نيدلا

،طاألىلو،1415ه. توريب ، ةيملعلا

نبا نامثع نيدلا يقت ورمع ]:وبأ يتفتسملا و يتفملا =[بدأ

الح. صلا نباب فورعملا ، نمحرلا دبع

نيدلا ييحم ايركز ]:وبأ يتفتسملا و يتفملا و ىوتفلا بادآ ]=

. يوونلا فرش نب ىيحي
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: يلبنحلا هقفلا بتك د-

انب دمحم هللا دبع ]:وبأ ةيعرملا حنملا و ةيعرشلا 82-[اآلباد

. ضايرلا ، بتكلا ،عملا يسدقملا حلفم

ىفطصم :[ ىهتنملا ةياغ حرش يف ىهنلا يلوأ بلا 83-[طم

، ةيناثلا ،ط توريب اإلساليم، بتكملا ، ينابيحرلا يطويسلا

1415ه.

سنوي نب روصنم :[ نتماإلعانق نع عانقلا فاشك ]-84

. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يلبنحلا يتوهبلا

نيدلا دجم : ّدجلا اهفينصتب ]:أدب هقفلا لوصأ يف ةدوسملا ]=

نبا ميلحلا دبع األب،: اهيلإ فاضأو - ةيميت المنب سلا دبع

. ةيميت نب دمحأ : ديفحلا االنب اهلمكأ -مث ةيميت

عالء نسحلا ]:وبأ هقفلا لوصأ يف ريرحتلا حرش ريبحتلا ]=

. يلبنحلا يوادرملا نيدلا

نبا دمحأ هللا دبع ]:وبأ يتفتسملا و يتفملا و ىوتفلا ةفص ]=
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. يلبنحلا ينارحلا نادمح

: ماعلا هقفلا بتك : اًسماخ

ءارفلا نيسحلا نب دمحم ىلعي ]:وبأ ةيناطلسلا ماكح 85-[األ

بتكلا ،راد يقفلا دماح دمحم هيلع: قلعو هححص ، يلبنحلا

،1421ه. ةيناثلا ،ط توريب ، ةيملعلا

بيبح نب دمحم نب يلع نسحلا ]:وبأ ةيناطلسلا ماكح 86-[األ

. ةرهاقلا ، ثيدحلا ،راد يعفاشلا يدرواملا

نبا دمحأ نيدلا يقت سابعلا ]:وبأ ىواتفلا عومجم ]-87

دمحم نب نمحرلا دبع : قيقحت ، ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع

ةنيدملا ، فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم ، مساق نب

،1416ه. ةرونملا

نسحلا ]:وبأ رصبلا ةساحب رظنلا ماكحأ يف رظنلا ماكحإ ]-88

ةعجارم ، يدمصلا سيردإ : قيقحت ، ناطقلا دمحم نب يلع

،طاألىلو،1433ه. قشمد ، ملقلا ،راد ةدامح قوراف : طبضو
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دمحأ نب دمحم نب دمحم :[ ةبسحلا ماكحأ يف ةبرقلا 89-[عمملا

»،1937م. جدربمك » نونفلا األةوخ،راد نباب فورعملا ،

]:وبأ ةفيرشلا ةبسحلا بلط يف ةفيرظلا ةبترلا ةياهن ]-90

، يعفاشلا يرزيشلا رصن نب نمحرلا دبع نيدلا جالل بيجنلا

. ةرهاقلا ، رشنلا و ةمجرتلا و فيلأتلا ةنجل ةعبطم

نمحرلا دبع جرفلا ،وبأ يزوجلا ]:النب ءاسنلا ماكحأ ]-91

نبا ةبتكم ميلس، معنملا دبع ورمع : قيقحت ، دمحم نب يلع نبا

،طاألىلو،1417ه. ةرهاقلا ، ةيميت

دمحم هللانب ةغبص :[ ةباتكلا ءاسنلا ميلعت يف ةلا 92-[سر

دمحم : ظيرقت ، ينيسحلا هللا دبع : قيقحت ، يعفاشلا يساردملا

،طاألىلو، توريب اإلسالةيم، رئاشبلا ،راد اضر ديشر

2017م.

]:وبأ ناوسنلل ةباتكلا ميلعت زاوج يف نامجلا دوقع ]-93

هللا يصو :د. قيقحت ، يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا

،طاألىلو، يشتارك ، يملعلا عمجملا ةسسؤم ، سابع دمحم

1408ه.
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نبا دمحم :[ ةباتكلا ءاسنلا ميلعت بابحتسا يف ةباص 94-[اإل

، َيحيلا زيزعلا دبع نب ميهاربإ : قيقحت ، يميمتلا يفاسعلا ديمح

ايليبشإ زونك ،راد دشرملا دشرم نب يلع :د. ميدقت

،طاألىلو،1429ه. ضايرلا ، عيزوتلا ورشنلل

ريخ تاكربلا ]:وبأ ةباتكلا نم ءاسنلا عنم يف ةباص 95-[اإل

، طوطخم ، يفنحلا يدادغبلا يسول اآل دومحم نب نامعن نيدلا

نبا ىفطصم 1343ه،ملقب: تخسُن ، اكيرمأ ، سرجنوكلا ةبتكم

. يفصرملا يدايصلا نامثع

نبا دمحأ :[ مائللا تاهبش درو اإلسالم نساحم ةعوسوم ]-96

، تيوكلا ، ةيلودلا يإالف ،راد نيثحابلا نم ةبخنو بويأ ناميلس

طاألىلو،1436ه.

فاقو األ ةرازو نع ةرداص :[ ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ]-97

ةوفصلا رادو ، ةرازولا عباطم ، تيوكلا اإلسالةيم، نوؤشلا و

"نم(1404-1427ه). تيوكلا اللس" سلا رادو ،" ةرهاقلا "
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ميلحلا دبع يلع هللا]:د. ىلإ ةوعدلا هقفو ةملسملا ةأرملا ]-98

،طاألىلو،1411ه. ةروصنملا ، ءافولا ،راد دومحم

]:وبأ ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا ام إلداري ةباج 99-[اإل

، يناغف األ ديعس : قيقحت ، يعفاشلا يشكرزلا نيدلا ردب هللا دبع

،طاألىلو،1358ه. توريب اإلساليم، بتكملا

يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا ]:وبأ ةيثيدحلا ىواتفلا ]-100

. توريب ، ركفلا ،راد يمتيهلا رجح نبا

:[2-1 واإلءاتف ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف ]-101

ةماعلا ةراد ،اإل شيودلا قازرلا دبع نب دمحأ : بيترتو عمج

. ضايرلا واإلءاتف، ةيملعلا ثوحبلا ةرادإ ةسائر - عبطلل

: بيترتو عمج زاب"]: "النب بردلا ىلع رون ىواتف ]-102

ةيملعلا ثوحبلل ةماعلا ةسائرلا عبط ، رعيوشلا دعس نب دمحم

،طاألىلو، ضايرلا اإلسالةيم، ثوحبلا ةلجم ةرادإ - واإلءاتف

1428ه.
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عمج زاب"]: "النب ةعونتم قمواالت ىواتف عومجم ]-103

، ضايرلا ، مساقلا ،راد رعيوشلا دعس نب دمحم : بيترتو

طاألىلو،1420ه.

سورد ، نيميثعلا صحلا نب دمحم :[ يرهشلا ءاقللا ]-104

اإلسالةيم ةكبشلا عقوم اهغيرفتب ماق ةيتوص

http://www.islamweb.net

ديعس :[ اههقفو اهتايح نينمؤملا مأ ةشئاع هقف ةعوسوم ]-105

،طاألىلو،1409ه. توريب ، سئافنلا ،راد ليخدلا زياف

: رعشلا و األبد بتك : اًسداس

نبا دمحم هللا دبع ]:وبأ ةيعرملا حنملا و ةيعرشلا =[اآلباد

. يسدقملا حلفم

نيدلا ]:جالل ءاسنلا راعشأ يف ءاسلجلا ةهزن ]-106

فيطللا دبع : قيقحت ، يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع

. ةرهاقلا ، نآرقلا ةبتكم ، روشاع
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،راد يسلدن هبراأل دبع نبا رمع ]:وبأ ديرفلا دقعلا ]-107

،طاألىلو،1404ه. توريب ، ةيملعلا بتكلا

نبا يلع نب دمحأ :[ ءاشن اإل ةعانص يف ىشع حبصاأل ]-108

. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يدنشقلقلا يرازفلا دمحأ

ةبيتق نب ملسم هللانب دبع دمحم ]:وبأ رابخ األ نويع ]-109

،1418ه. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد يرونيدلا

: مجارتلا و خيراتلا و ريسلا بتك : اًعباس

:[ نيكورتملا و ءافعضلا و نيثدحملا نم نيحورجملا ]-110

ميهاربإ دمحم : قيقحت متاح، يبأ نب دمحأ نب نابح نب دمحم

بلح،طاألىلو،1396ه. ، يعولا دياز،راد

يدع نب دمحأ لا]:وبأ جرلا ءافعض يف لماكلا ]-111

دمحم يلع - دوجوملا دبع دمحأ لداع : قيقحت ، يناجرجلا

ةيملعلا بتكلا ةنس، وبأ حاتفلا دبع : هقيقحت يف كراش - ضوعم

،طاألىلو،1418ه. توريب ،
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يلع نب دمحأ لضفلا ]:وبأ ةباحصلا زييمت يف ةباص 112-[اإل

ىلع - دوجوملا دبع دمحأ لداع : قيقحت الين، قسعلا رجح نبا

-1415ه. ،طاألىلو توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد ضوعم دمحم

رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا ]:وبأ بيذهتلا بيذهت ]-113

، نكدلا دابآ ديح ، ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبطم الين، قسعلا

طاألىلو،1326ه.

رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا ]:وبأ بيذهتلا بيرقت ]-114

بلح، ، ديشرلا ،راد ةماوع دمحم : قيقحت الين، قسعلا

طاألىلو،1406ه.

رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا ]:وبأ سرهفملا مجعملا ]-115

ةلا، سرلا ةسسؤم ، ينيدايملا روكش دمحم : قيقحت الين، قسعلا

،طاألىلو،1418ه. توريب

نبا يلع نب دمحأ لضفلا ]:وبأ ميرم ةخيشلا مجعم ]-116

، ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ، نامثع دمحم : قيقحت الين، قسعلا رجح

،طاألىلو،1431ه. ةرهاقلا
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رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا ]:وبأ نازيملا ناسل ]-117

اإلسالةيم، رئاشبلا ةدغ،راد وبأ حاتفلا دبع : قيقحت الين، قسعلا

،1423ه. توريب

نبا يلع نب دمحأ لضفلا ]:وبأ رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنإ ]-118

ىلع األ سلجملا ، يشبح نسح :د قيقحت الين، قسعلا رجح

، ةرهاقلا اإلساليم، ثارتلا ءايحإ ةنجل اإلسالةيم- نوؤشلل

1389ه.

لضفلا ]:وبأ ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا ]-120

دمحم / ةبقارم : قيقحت الين، قسعلا رجح نب يلع نب دمحأ

دابا رديص ، ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ناض، ديعملا دبع

،1392ه. ةيناثلا ،ط

نبا دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش الء]: عأالمبنلا 121-[ريس

خيشلا فارشإب نيققحملا نم ةعومجم : قيقحت ، يبهذلا دمحأ

ةثلا،1405ه. ةلا،طثلا سرلا ةسسؤم ، طوؤانر األ بيعش

،1427ه. ةرهاقلا ، ثيدحلا راد ةعبطو
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سمش واألعالم]: ريهاشملا تايفوو اإلسالم خيرات ]-122

رمع : قيقحت ، يبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا

، ةيناثلا ،ط توريب ، يبرعلا باتكلا ،راد يرمدتلا الم سلا دبع

1413ه.

وبأ نيدلا سمش لا]: جرلا دقن يف لا االدتع نازيم ]-123

، يواجبلا دمحم يلع : قيقحت ، يبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع

،طاألىلو،1382ه. توريب ، ةفرعملا راد

سمش :[ يزوجلا النب تاعوضوملا باتك صيخلت ]-124

رساي ميمت :وبأ قيقحت ، يبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا

،طاألىلو، ضايرلا ، دشرلا ةبتكم ، دمحم نب ميهاربإ نب

1419ه.

نبا دمحأ ميعن ]:وبأ ءايفص األ تاقبطو ءايلو ةيلحاأل ]-125

،1394ه. ةرهاقلا ، ةداعسلا ،راد يناهبص هللاأل دبع

، يناهبص هللاأل دبع نب دمحأ ميعن ]:وبأ ءافعضلا ]-126

،طاألىلو، ءاضيبلا رادلا ، ةفاقثلا ،راد ةدامح قوراف : قيقحت

1405ه.
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لضفلا ]:وبأ ةعوضوملا ثيداح يفاأل ةركذتلا ةفرعم ]-127

: قيقحت ، ينارسيقلا نباب فورعملا ، يسدقملا رهاط نب دمحم

، توريب ، ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ، رديح دمحأ نيدلا دامع

طاألىلو،1406ه.

لضفلا "]:وبأ يدع النب لماكلا "نم ظافحلا ةريخذ ]-128

، ينارسيقلا نباب فورعملا ، يسدقملا رهاط نب دمحم

، ضايرلا ، فلسلا ،راد يئاويرفلا نمحرلا دبع :د. قيقحت

طاألىلو،1416ه.

دمحم نب دمحأ ركب ]:وبأ ينطق رادلل يناقربلا 129-[ؤساالت

دمحأ دمحم ميحرلا دبع : قيقحت ، يناقربلا ب فورعملا غبلا،

روه،طاألىلو،1404ه. ،ال يليمج هناخ بتك ، يرقشقلا

يليقعلا ورمع نب دمحم رفعج ]:وبأ ريبكلا ءافعضلا ]-130

، ةيملعلا ةبتكملا ،راد يجعلق نيمأ يطعملا دبع : قيقحت ، يكملا

،طاألىلو،1404ه. توريب

نبا ميركلا دبع دعس ]:وبأ ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا ]-131

سملا، يجان ةرينم : قيقحت ، يزورملا يناعمسلا نب دمحم
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،طاألىلو،1395ه. دادغب ، فاقو األ ناويد ةسائر

سمش سابعلا ]:وبأ نامزلا ءانبأ ءابنأو نايع األ تايفو ]-132

ناسحإ :د. قيقحت ، ناكلخ نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا

،1398ه. توريب ، رداص ،راد سابع

َيحي نيدلا ييحم ايركز ]:وبأ تاغللا و ءامس األ بيذهت ]-133

هيلع قيلعتلا و هحيحصتو هرشنب تينع ، يوونلا فرش نبا

ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ ةدعاسمب ءاملعلا ةكرش : هلوصأ ةلباقمو

. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد

: قيقحت دعس، نب دمحم هللا دبع ]:وبأ ىربكلا تاقبطلا ]-134

،طاألىلو، توريب ، ةيملعلا بتكلا اطع،راد رداقلا دبع دمحم

1410ه.

يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب ]:وبأ دادغب خيرات ]-135

، توريب اإلساليم، برغلا ،راد داوع راشب :د. قيقحت ،

طاألىلو،1422ه.
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ملعلا ،راد يقشمدلا يلكرزلا نيدلا ريخ 136-[األعالم]:

،2002م. رشع ةسماخلا مللالنيي،ط

نمو ربربلا و برعلا خيرات يف ربخلا و أدتبملا ناويد ]-137

:[" نودلخ نبا خيرات " األربك نأشلا يوذ نم مهرصاع

،راد ةداحش ليلخ : قيقحت ، نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع

،1408ه. ةيناثلا ،ط توريب ، ركفلا

فلاالح ]:وبأ بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش ]-138

، طوؤانر األ دومحم : قيقحت ، يلبنحلا دامعلا نبا نب يحلا دبع

،طاألىلو،1406ه. توريب - قشمد ، ريثك نبا راد

هللا، ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا ]:وبأ قشمد خيرات ]-139

، يورمعلا ةمارغ نب ورمع : قيقحت ، ركاسع نباب فورعملا

،1415ه. توريب ، ركفلا راد

بيطلا دمحم ]:وبأ رهدلا نايعأ تايفو يف رحنلا 140-[قالةد

، يراوز -خدلا يركم ةعمج هب:وب ينُع ، ةمرخماب هللا دبع نب

ةدج،طاألىلو،1428ه. ، جاهنملا راد
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دمحم نيدلا سمش :[ عساتلا نرقلا لاالعمألله ءوضلا ]-141

. توريب ، ليجلا ،راد يواخسلا نمحرلا دبع نبا

دمحم نيدلا يقت األنيم]: دلبلا خيرات ىف نيمثلا دقعلا ]-142

اطع،راد رداقلا دبع دمحم : قيقحت ، يسافلا ينسحلا دمحأ نبا

،طاألىلو،1998م. توريب ، ةيملعلا بتكلا

اضر رمع واإلسالم]: برعلا يملا ع يف ءاسنلا 143-[عأالم

. توريب ةلا، سرلا ةسسؤم ةلا، حك

،راد فسوي ناضمر ريخ دمحم :[ تاظفاح تائراق ]-144

،1413ه. ضايرلا ، ةميزخ نبا

اإلساليم]: خيراتلا يف نهتافلؤمو ءاسنلا نم تافلؤملا ]-145

، ةيناثلا ،ط توريب مزح، نبا ،راد فسوي ناضمر ريخ دمحم

1421ه.

،راد فسوي ناضمر ريخ دمحم :[ تاملا ع تاهيقف ]-146

،1414ه. ضايرلا ، قيوط
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يبأ نبا سابعلا ءابط]:وبأ األ تاقبط يف األءابن نويع ]-147

. توريب ، ةايحلا ةبتكم ،راد اضر رازن :د. قيقحت ، ةعبيصأ

،راد ىسيِع دمحَأ يفاإلسالم]:د. تاناتسراميبلا خيرات ]-148

،1401ه. ةيناثلا ،ط توريب ، يبرعلا دئارلا

تاخيشملا و مجاعملا مجعمو تابث واأل سراهفلا سرهف ]-149

ناسحإ :د. قيقحت ، يناتكلا يحلا دبع دمحم الت]: سلسملا و

،1982م. ةيناثلا ،ط توريب اإلساليم، برغلا ،راد سابع

جماربلا و سراهفلا و تاخيشملا و مجاعملا مجعم ]-150

، دشرلا ةبتكم ، يلشعرملا نمحرلا دبع فسوي ]:د. تابث واأل

،طاألىلو،1423ه. ضايرلا

:( ةفلتخم مولع (يف ةماعلا عجارملا : اًنماث

يلا زغلا دمحم نب دمحم دماح ]:وبأ نيدلا مولع ءايحإ ]-151

،طاألىلو،2004م. توريب ، ةفرعملا ،راد يسوطلا
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، يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب ]:وبأ ملعلا دييقت ]-152

، ةرهاقلا ، ةماقتس يلع،راداال رافغلا دبع دعس : قيقحت

طاألىلو،1429ه.

، ةيزوجلا ميق ]:نبا دابعلا ريخ يده يف داعملا 153-[داز

، تيوكلا - توريب اإلسالةيم، رانملا ةبتكم ةلا- سرلا ةسسؤم

،1415ه. نورشعلا و ةعباسلا ط

ميرك دمحم : قيقحت ، ةيزوجلا ميق ]:نبا يوبنلا بطلا ]-154

،1992م. ةيناثلا ،ط توريب هلاالل، ،راد حجار

ةدار]:نبا واإل ملعلا والةي روشنمو ةداعسلا راد حاتفم ]-155

. توريب ، ةيملعلا بتكلا ،راد ةيزوجلا ميق

يرج اآل نيسحلا نب دمحم ركب ]:وبأ ءاملعلا 156-[خأالق

هللانبا دبع - يراصن األ دمحم نب ليعامسإ : قيقحت ، يدادغبلا

واإلءاتف ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر ، خيشلا لآ فيطللا دبع

،1398ه. ضايرلا ، داشر واإل ةوعدلا و
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نبا يلع نب نمحرلا دبع جرفلا ]:وبأ رطاخلا ديص ]-157

، ملقلا ،راد ناديوس يحاسملا نسح : ةيانعب ، يزوجلا دمحم

،طاألىلو،1425ه. قشمد

نمحرلا دبع جرفلا ]:وبأ يناحورلا بطلا و فئاطللا ]-158

ةبتكم ، رداقلا دبع اطع : قيقحت ، يزوجلا دمحم نب يلع نبا

. ةرهاقلا ، ةرهاقلا

جرفلا ]:وبأ رمعلا مساوم ىلع رمغلا مئانلا هيبنت ]-159

نب دمحم : قيقحت ، يزوجلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع

،طاألىلو، قشمد اإلسالةيم، رئاشبلا ،راد يمجعلا رصان

1425ه.

، ةريصبلا ،راد نيميثعلا صحلا نب دمحم :[ ملعلا باتك ]-160

،طاألىلو،1424ه. ةيردنكس اإل

ديس دمحم -د. يلا زعلا دمحم يفاإلسالم]: ةأرملا ]-161

، مويلا رابخأ تاعوبطم ، مشاه رمع دمحأ -د. يراطنط

. ةرهاقلا
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،راد يفاولا دحاولا دبع يلع يفاإلسالم]: ةأرملا ]-162

،1999م. ةيناثلا ،ط ةزيجلا ، رصم ةضهن

ناردب دمحم : ةمجرت ، تنارويد ليو :[ ةراضحلا ةصق ]-163

، ةيناثلا ،ط ةرهاقلا ، رشنلا و ةمجرتلا و فيلأتلا ةنجل ، نورخآو

1967-1964م.

: ةمجرت ، هينيد نيدلا رصان اإلسالم] رونب ةصاخ ةعشأ ]-164

ينفلا بتكملا مقر:17، اإلسالةيم ةفاقثلا ةلسلس ، متسر دشار

،1960م. توريب ، رشنلل

، نودبع مينغ : ةمجرت ، رلسير كاج [ ةيبرعلا ةراضحلا ]-165

. ةرهاقلا ، ةيرصملا رادلا ، يناوه األ داؤف دمحأ :د. ةعجارم

وبأ رمع : ةمجرت ، دلوبوك نيلفيإ هللا]: نع ثحبلا ]-166

،1934م. توريب األةيله، ةبتكملا ، رصنلا



168

ميهاربإ :د. ةمجرت ، رازاوب ليسرام اإلسالم] ةيناسنإ ]-167

،1973-1974م. قشمد ، ةفاقثلا ةرازو الين، يكلا

ةنجل يلع، درك دمحم [ ةيبرعلا ةراضحلا 168-[اإلسالمو

ةثلا،1968م. ،طثلا ةرهاقلا ، رشنلا و ةمجرتلا و فيلأتلا

، هكنوه ديرغيز [ برغلا ىلع عطست برعلا سمش ]-169

، يراجتلا بتكملا ، يقوسدلا -مكلا نوضيب قوراف : ةمجرت

،1964م. توريب

فيطللا دبع نيدلا قفوم :[ ةنسلا و باتكلا نم بطلا ]-170

، توريب ، ةفرعملا ،راد يجعلق يطعملا دبع : قيقحت ، يدادغبلا

1406ه. طاألىلو

خيشلا تافلؤم نمض عوبطم " ةيصخشلا لئاسرلا ]-171

نبا دمحم :[" سداسلا ءزجلا ، باهولا دبع نب دمحم

نبا :صحلا قيقحت ، يدجنلا يميمتلا ناميلس نب باهولا دبع

ةعماج ، يقليعلا صحلا نب دمحم - نازوفلا هللا دبع نب نازوف

. ضايرلا ، دوعس نب دمحم اإلمام



169

سيداب نب دمحم ديمحلا دبع :[ سيداب نبا 172-[راثآ

ةكرشلا ةبتكمو ،راد طيبلا رامع :د. قيقحت ، يجاهنصلا

،طاألىلو،1388ه. ةيرئازجلا
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